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  مقَدمـة
  

وِمن ، إنّ احلمدِ ِهللا نحمده ، ونستعينه  ونستغِفره ، ونعوذُ ِباِهللا ِمن شروِر أنفُِسنا
 اُهللا فَال مِضلَّ لَه ، ومن يضِللْ فَال هاِدي لَه ، ونشهد أنْ ال ِإلَه سيئاِت أعماِلنا، من يهِدِه

لَه كريال ش هدحِإالّ اُهللا و ،لُهسورو هدبداً عمحأنّ م دهشنو.  
ال وأَنتم وتن ِإـوا اللَّه حق تقَاِتِه وال تمـيا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُ ����

ِلمسونَـم ����  ،����  لَقخٍة واِحدفٍْس ون ِمن لَقَكُمالَِّذي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي
ِمنها زوجها وبثَّ ِمنهما ِرجاالً كَِثرياً وِنساًء واتقُوا اللَّه الَِّذي تساَءلُونَ ِبِه واَألرحام ِإنَّ 

 يا أَيها الَِّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَوالً سِديداً يصِلح ����،   ����ه كَانَ علَيكُم رِقيباًاللَّ
   ����لَكُم أَعمالَكُم ويغِفر لَكُم ذُنوبكُم ومن يِطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً عِظيماً

 دعا باهللاِ    فَِإنَّ، أم ِث ِكتاباحلَدي قدـدٍ    ،  أصحمم يدِي هاهلَد نسوأح ،  ـروش
  .وكُلَّ ضاللٍَة يف الناِر، وكُلَّ ِبدعٍة ضاللٍَة، وكُلَّ محدثٍَة ِبدعة، اُألموِر محدثاتها

   
هذه إضاءات نقدمها ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا؛ لرفع كفاءم 

 وقد توخيت فيها االختصار والوضوح، ،طقني اية يف تعليم اللغة العربية لغري النااملهن
لتكون مناسبة لكافة املعلمني ، ومناسبة ملستواهم وحاجام الفعلية يف هذا امليدان ؛ 

  .ولتكون مرجعا خفيفا بيد املعلم يستصحبه معه يف مسريته التعليمية
 على االنتقاء يف عملية اجلمع  اعتمد معده فيهوهذا العمل جهد مقل

العربية بني "  من كتاب املعلم يف سلسلة - خصوصا-واستفاد، واالختيار مما يف امليدان



 ب 

. ود، خمتار الطاهر حسني . ود، عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان . د: للمؤلفني " يديك 
التربية " و " إعداد مواد تعليم اللغة " ومن مذكرتي ، حممد عبد اخلالق حممد فضل

" تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف ضوء املناهج احلديثة "و ، للمعد نفسه" العملية 
للدكتور حممد عبد اخلالق حممد " اختبارات اللغة " و ، للدكتور خمتار الطاهر حسني

د لألستاذ عب" الوسائل وتقنيات التعليم  " و " أساليب التدريس " ومن مذكرتي ، فضل
  .وغريهااهللا بن ظافر القحطاين ، 

  
وإننا لنشكر إخواننا ممن استفدنا منهم يف إعداد هذه املادة ؛ ممن شاركونا يف 

ومن غريهم، كما نشكر األستاذين دوراتنا التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني ا 
طا املنان عبد اهللا والدكتور ع، وعوض بن علي اجلمعة ، حممد بن عبد العزيز آل تومي

  .حممد؛ ملا قاموا به من مراجعة هلذا الكتاب قبل صدوره
 على مراجعته للكتاب عبد اهللا بن ظافر القحطاينكما نشكر األستاذ 

  .صميمه وإخراجه يف صورته النهائيةوت
 وقد يقع يف هذا العمل من اخلطأ ما يقع للعمل البشري؛ وإننا نشكر لكلّ 

          .   سد نقصا، أو قدم اقتراحامن صوب لنا خطأ، أو 
  وكتبه                                                                       

  عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان. د             
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  إعداد املعلم وتدريبه
 

إنّ العامل قد يكون حبرا يف علمه، ولكنه قد ال يكون معلّما بدرجة توازي ما               
فهل يستطيع العامل الذي ال ميلـك    . لديه من علم، فنقل العلم إىل املتعلّم حيتاج إىل مهارة         

  األسلوب املناسب للتعليم تطوير نفسه يف هذا اال ؟
  

كن ذلك قد ال يكون مفيدا ؛ فقد        إن املعلّم يتعلّم الكثري عن طريق اخلربة ، ول        
كما أنّ بعضهم قد يعتمد طريقـة       ، يكرر املعلّم سلوكا خاطئا ، أو يهمل مسائل مهمة        

  .احملاولة واخلطأ
  

  :وهي ، وهناك ثالثة أنواع من أساليب االرتقاء باملعلم
  : التأهيل -١

ويعين ذلك ما نقوم به لتهيئة شخص مـا       . ويسمى أحيانا اإلعداد  
تدريس من إعداد لغوي وعملي وتربوي قبل أن خيوض العمليـة           لعملية ال 
وهذا هو ما تقوم به الربامج األكادميية غالباً ، كما يف كليـات             . التعليمية

  .التربية وأقسامها وما شاها
  

  : التدريب -٢
ويقصد به أحياناً ما يتم أثناء ممارسة املعلـم لعملـه ،كمـا يف              

  .ثل الدورات التدريبية وورش العملالتدريب أثناء اخلدمة يف صور شىت م
 



  اءاتـإض

  ٤

  : التطوير -٣
ويشمل ذلك الوسائل واألساليب املختلفة، اليت تساهم يف تطوير         
شخصية املعلم وتنمية معلوماته وقدراته العلميـة واملهنيـة، والنـشرات           
التوجيهية ومشاهدة الربامج والنماذج اجليدة ذات العالقة مبجـال عمـل           

 اللغة يعين التحسني املستمر ملـستواه اللغـوي         كما أن تطوير معلم   . املعلم
الشفوي والكتايب، وتنمية معلوماته عن اللغة اليت يدرسها وعـن ثقافـة            

  .أهلها
  

  :أهم جماالت إعداد معلمي اللغة وتدريبهم مهنياً 
حيتل إعداد املعلم وتدريبه مكانة هامة وخاصة ، وال سـيما معلمـي اللغـة            

وغـري  ، ألنّ كثريا منهم غري متخصصني بعلم اللغة التطبيقـي        العربية لغري الناطقني ا؛     
وتأيت مسألة إعداد املعلم وتدريبه من أمهية املعلم نفسه ودوره يف           . مدربني يف هذا امليدان   

 ميثل  – بشكل عام    –العملية التعليمية؛ حيث تشري الدراسات التربوية إىل أنّ دور املعلم           
 بينما تشترك بقية العناصر األخـرى يف العمليـة          من التأثري يف تكوين الطالب،     % ٦٠

وإن إعداد معلم اللغة البد أن يشتمل يف حـده األدىن           . من التأثري  % ٤٠التربوية بـ     
  : على عناصر أساسية 

  
  :اإلعداد اللغوي -١

، أي إعداده يف اجلانب اللغوي يف اللغة اهلدف اليت سيقوم بتعليمهـا           
إضـافة إىل   ، ملناسبة يف املهارات املختلفـة    الكفاية اللغوية ا  على  ويشتمل ذلك   



  اءاتـإض

  ٥

وبدون ذلك لن يكون معلمـا      ، املعلومات املناسبة عن اللغة وثقافتها وتارخيها     
  .كما يقول املثل العريب املعروف، ناجحا ؛ ألن فاقد الشيء ال يعطيه

 
  :اإلعداد العلمي -٢

 أي تزويد املتدرب باملعارف اللسانية النظريـة والتطبيقيـة العامـة           
الدراسات اخلاصة بأبنية اللغة النحويـة      : ويشمل ذلك . اخلاصة باللغة اهلدف  و

ونظريات ،  والداللية وقضاياها البالغية، وحتليل اخلطاب      ،  والصرفية والصوتية   
  .وقضايا اللسانيات االجتماعية، اكتساب اللغة األوىل والثانية 

 
  : اإلعداد التربوي -٣

ليه من معلومات تتعلق بطـرق  ويشمل ذلك تزويد الدارس مبا حيتاج إ 
وحتليـل  ، وأسـاليب تقـومي أداء الدارسـني      ، تعليم اللغة بوصفها لغة أجنبية    

، وإعداد املعينات السمعية والبصرية املناسبة لتعليم اللغـة       ، وتصويبها، أخطائهم
مثل تأليف الدروس   ، وكذلك إعداد املواد التعليمية   . واستخدامها بطريقة فعالة  

  . لفةوالتدريبات املخت
ونود أن نؤكد على أن يكون اإلعداد يف هذه ااالت بطريقة ختـدم             

،  فقد أثبتت التجربة أن تدريس املتدرب مواد عامـة    ؛معلم اللغة بصورة مباشرة   
قـد  ، مثل طرق التدريس العامة أو أساليب التقومي التربوي أو الوسائل التعليمية          

تلقون هذه املعلومـات بـشكل      ال يفيد املتدرب كثرياً؛ ألن معظم املتدربني ي       
وال حيسنون الربط بينها وبني تعليم اللغة وتدريسها أثنـاء ممارسـتهم            ، نظري

 .الفعلية للتدريس



  اءاتـإض

  ٦

ونضيف هنا أيضاً ضرورة تعليم املتدرب أصول التربية وأساليب إدارة          
مثل تنظيم جلوس الطالب واألنشطة الزوجية واجلماعيـة        _ خاصة  _ الصف  

  .وغري ذلك
  

  : دريب الذايت الت - ٤
  : مثل ، ونقصد بذلك تدريب املعلم على أساليب التطوير الذايت

 تعريفه باملراجع والدوريات واللقاءات الدورية اليت تعينه يف تنمية خرباته           -أ  
  . ومعلوماته املهنية

 تدريبه على أساليب التأمل ونقد الذات وحتليل جتارب اآلخرين - ب 
  .ا وجتنب مساوئها وعيواوتقوميها؛ لالستفادة من حسنا

 تدريب املعلم على إجراء التجارب امليدانية اليسرية لتحسني مستوى -ج 
  ١. وإجياد احللول املناسبة ملا يواجهه من مشكالت عملية، أدائه 

  
  :خطوات تدريب املعلم

 .تقسم املادة واحملتوى إىل خطوات صغرية؛ لتفادي اخللط �
ة ، وللتطبيق يف اية كلّ خطوة ؛ لئال يعطى املتدرب الفرصة للمناقش �

 .ختتلط عليه اخلطوات
 .يقسم للمتدرب ما ميكن أن يكون صعبا ويعزز ؛ ليسهل عليه �
 .يعطى التطبيق قدرا يستحقّه ؛ ليستخدم املتدرب ما فهمه نظريا �

                                      
ندوة تطوير برامج ، " اد املهين ملعلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىاإلعد" ، حممود إمساعيل صاحل.  د- )١(

  ١٤٧ - ١٤٠ص ، اخلرطوم) بتصرف (  ، إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى



  اءاتـإض

  ٧

  
  املعلم املختص واملعلم الناجح

  
  ؟املعلم املتخصص من هو 

فمـن هـو    ،   الناطقني ا حيتاج إىل معلّم متخصص      تعليم اللغة العربية لغري   إن  
  املتخصص ؟

 . كالهل هو من يعرف العربية فقط ؟  •
 .كالهو املتخصص باللغة العربية فقط ؟ هل  •

   :بل هو 
  .املتخصص بعلم اللغة التطبيقي •
  .املتخصص بتدريس العربية لغري الناطقني ا •
  .املمارس ملهنة تدريس العربية لغري الناطقني ا •
 .املتابع للتدريب على تدريس العربية لغري الناطقني ا •
 

  والسؤال هو كيف يصل الشخص إىل هذا ؟ 
وقد ، بالتخصص الدراسي يف هذا امليدان من خالل االلتحاق بربامج تم بذلك

حيصل على درجة ال بأس ا من ذلك بااللتحاق ببعض الدورات املتخصصة اليت جتمع 
  .العلمي، وفيها ورش عملبني اجلانبني النظري و

  
  
  



  اءاتـإض

  ٨

  ؟املعلم الناجح ما هي صفات 
لكـي  املعلم الناجح هو الذي يتميز بصفات شخصية ، وعلمية ومهاريـة ، و              

  : يوصف املعلم بأنه معلّم ناجح، ال بد أن تتوافر فيه صفات عديدة، منها
o أن يكون ذا شخصية قوية . 
o أن يتميز بالذكاء واملوضوعية والعدل. 
o حليوية والتعاونأن يتصف با . 
o أن يكون مساحماً يف غري ضعف، حازماً يف غري عنف . 
o               أن يكون مثقفاً، واسع األفق، لديه اهتمام باالطالع على ما استجد يف طـرق

 . التدريس، ويف مادته
o أن يكون أداؤه للعربية صحيحاً، خالياً من األخطاء . 
o أن يكون حمباً لعمله، متحمساً له . 
o  ًمن املادة الدراسية اليت يقوم بتدريسها، حسن العرض هلاأن يكون متمكنا . 
o أن يكون على عالقة طيبة مع طالبه وزمالئه ورؤسائه. 
  

   :ولكي تكون معلما ناجحا فال بد من أن تراعي ما يلي
ومـن  . املنظم إنتاجه أكثر، والعمل الدقيق احتماالت اخلطأ فيه أقل        العملإن  

ه بني جماالت نشاطه وعمله العلمي، وهـو خـالف          الضروري على املعلم أن يقسم وقت     
واملعلم املنظم يف عمله ميكنه أن يستفيد من وقته         . الوقت الذي خيصصه املعلم لبيته وأهله     

فال يفكر يف أكثر من شـيء واحـد يف   ، كله، وأن يعود نفسه على تنظيم وقته وأعماله    
ووقتاً لالطالع؛ فإنه مـصدر     الوقت الواحد، وخيصص وقتاً للعمل؛ فإنه مفتاح النجاح،         

  .احلكمة، ووقتاً للعبادة؛ فإا ينبوع الطمأنينة



  اءاتـإض

  ٩

  
ومما يطلب من املعلم احلكمة يف إدارة الصف؛ وهي تتضمن التفاهم والتعاطف 
مع طالبه، وتوجيههم وإرشادهم فردياً ومجاعياً، واالهتمام بالقيم الروحية واألخالقية 

واالجتماعية، والقدرة على احملافظة على النظام يف هلم، ومراعاة حاجام العلمية 
الصف، ومواجهة املواقف املعقدة، وتنمية روح االنضباط الذايت لدى طالبه، واحترام 

  .أنظمة املؤسسة التعليمية من خالل االقتداء مبعلمهم يف حسن أدائه لرسالته
  
، فإم سيكونون إذا قدر املعلّم مشاعر طالبه، واستجاب ملناقشام ومطالبهمو

وإذا أعلن املعلّم سياسته وعرف ردود فعل . آراء إجيابية حنوه، ويتمثلون سلوكه أحياناً
طالبه حنوها، واستجاب ألسئلتهم وتعليقام دون غضب؛ فإن ذلك جيعل طالبه 

وإذا أعطاهم . يعرفون ما يتوقعه املعلّم منهم، ويشعرون باملسؤولية جتاه ما يطلبه منهم
  .ماً كافياً، فإم سيحسون بأنه متجاوب معهم، فينشطون لعمل ما يطلبه منهماهتما

   
 هو الذي يعمل على جذب انتباه طالبه ريات درسه، فيستخدم اهراملعلم املو

فيطلب من بعض : الوسائل املعينة اليت حتضهم على املشاركة يف النشاط الصفي
وعلى املعلم إلقاء السؤال قبل حتديد . الطالب القيام بنشاط، أو اإلجابة عن سؤال

الطالب الذي جييب، كما عليه أن يغري يف أساليب استخدامه للوسائل، كالطلب من 
بعض الطالب القيام بنشاط شفوي، وآخرين بنشاط كتايب على السبورة، وآخرين 

  .إخل... بنشاط تنافسي، أو تعاوين 
  



  اءاتـإض

  ١٠

خللق نـوع   ؛  يعاً عادالً   وزع أسئلتك وابتساماتك وكلماتك على الطالب توز      
  .  واحليوية يف الصف، ، وأبِد احترامك آلرائهم، وكن متساحماًاأللفةمن 

ومن املفيد أن يعطى الطالب قدراً كبرياً من التواصل واملشاركة؛ إذ يف ذلـك              
تقوية للروابط الشخصية، جتعلهم يشعرون بقدر طيب من احلرية املنـضبطة والتـشجيع             

  .والتغذية الراجعة
  

  :صفات املعلم املؤثر
إال أن هناك قدراً . كل معلم له خصائص وصفات متيزه عن بقية املعلمني

من اخلصائص والصفات املشتركة جتمع بني املعلمني املؤثرين، وتكون ذات أثر فيما 
البشاشة واحليوية : ومن هذه الصفات. حيمله طالم عنهم من تصورات وأفكار

وهذا النوع من . لفطنة والقدرة والكفاية يف العمل واإلجنازواحلماسة والعدل واألمانة وا
 متمكنا من مادته اليت يدرسها، قادرا على مواجهة املواقف - عادة –املعلمني يكون 

  . الطارئة واختاذ القرار املناسب يف الوقت املناسب، وعامال على تطوير أدائه باستمرار
  

  :الواجبات املرتلية 
واجبات املرتلية العناية اخلاصة ا، ويتوخى التوسط يف  يويل الاجليداملعلم 

ويراعي ظروف كل طالب من اجلوانب املعيشية . أمرها؛ فال يهملها وال يغرقهم فيها
كما يتأكد من أن الطالب قد قام بعمله بنفسه، ويقوم بتصحيح . والصحية والعقلية

  .الواجبات أوالً بأول حىت ال يعود الطالب اإلمهال
  
  



  اءاتـإض

  ١١

  :ما بال أقوام
إىل أسلوب التلميح، بدالً عن _ يف أغلب األحيان_ املعلم الناجح يلجأ 

التصريح، وهو إجراء فاعل يستخدمه املعلم؛ ليقطع الطريق على السلوك غري املرغوب 
فإذا علت . فيه، باستخدام أسلوب التلميح دون اللجوء إىل استخدام التعبريات اللفظية

ميكنه أن يوقفها بنظرة خاصة إىل الطالب مصدر الضجة، الضجة مثالً يف الصف، 
  .يفهمون مغزاها ومعناها، دون أن يبوح بأي كلمة

  
يقوم املعلم الناجح بأمور ثالثة تساعد طالبه على تنظيم عملهم، واختيار 

  :وهذه األمور تتلخص فيما يلي. األسلوب الذي حيققون به أهدافهم
ن حيسن من الطالب تعزيزاً ملـا يقـوم بـه            تقدمي حوافز معنوية كالثناء مل     – ١

  .الطالب
 تقدمي تغذية راجعة تربط بني ما سيقوم به الطالب، وبني ما سينجم عنه من – ٢

  .نتائج
  . تقدمي عدة خيارات خيتارون منها ما يريدون– ٣

وذا األسلوب يتحمل الطالب مسؤولية إعداد اخلطوات الالزمة لتنفيذها، 
  .قعات واحللول احملتملة ألي عمل يعهد به إليهم مستقبالًوبالتايل يضعون التو

  
  :  عند توجيه األسئلة لطالبه جمموعة من األسس، أمههاتقنيراعي املعلم امل
أن يوجه السؤال جلميع الطالب، مث خيتار من جييب بعد فترة قصرية،  �

  .حىت يفكر اجلميع يف اإلجابة
  .طالبأن خيصص بعض األسئلة السهلة للضعفاء من ال �
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  ١٢

أالّ يهمل من ال يرفع يده لإلجابة، فقد يكون منصرفاً عن الدرس، أو  �
  .إخل...يعرف اجلواب، إال أنه خجول

أالّ يقاطع الطالب أثناء اإلجابة، وأن يعطيه الفرصة كاملة ليعرب عن  �
  .نفسه، إال إذا أسهب فيوقفه بأسلوب ودي

جابة، وإذا  آخر فرصة اإلإذا أخطأ الطالب يف اجلواب، يعطي طالباً �
مع الطالب؛ ليطمئن إىل أن  يذكر املعلم اإلجابة ويناقشها مل يوفق

 . قد أدركوا الصواباجلميع
  

  كيف تطرح أسئلتك ؟
  :عندما توجه أسئلة إىل طالبك، حاول أن تتوخى فيها األمور التالية

  . أن يكون السؤال واضح الصياغة مناسباً ملستوى الطالب– ١
  .لطالبى الععلومات جديدة  ال حيتوي على م– ٢
  . أن يكون موجزاً وقصرياً– ٣
  . أن يكون حمدداً دقيقاً– ٤
  . أن تعتمد اإلجابة عنه على التفكري السليم ال على التخمني– ٥

  
  كيف تتعامل مع أخطاء طالبك ؟

ال ينبغي أن نتخذ األخطاء اليت يقع فيها الطالب ذريعة لعقام بأي شكل من 
صة حينما يتعلق األمر بالدارسني الكبار؛ فاخلطأ قد يكون وسيلة أشكال العقاب، خا

نكتشف ا قصورا يف املادة التعليمية، أو يف أسلوب التدريب، كما قد يكون عجزاً 
وعند تصحيح أخطاء الطالب، ينبغي أن يتم ذلك دون إحراجه أمام . لدى الطالب
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لطالب، فليس من الضرورة أن زمالئه، وينبغي أال نصوب كل األخطاء اليت يقع فيها ا
. نقف عند كل خطأ، إذا مل يكن اخلطأ جوهرياً، وخاصة عند التدريب على احملادثة

  .وهناك أخطاء أخرى يشارك زمالؤه يف تصويبها، وبعضها ال يصوبه إال املعلّم
  
   ؟تصحح االختباراتكيف 

  :حاول مراعاة ما يلي، عند تصحيحك لالختبارات
o ًألقالم الطالباستخدم قلماً مغايرا .  
o              ال تنظر السم الطالب أثناء التصحيح؛ حىت ال تتأثر بفكرتك عنه داخل

  .فيؤثر ذلك يف الدرجة اليت تعطيها له سلبياً أو إجيابياً، الصف
o             صحح سؤاالً واحداً يف مجيع األوراق؛ حىت تضع تقديرات عادلة علـى

االختبارات مث انتقل لتصحيح السؤال التايل خاصة يف        ، أساس شبه موحد  
  .ذاتية التصحيح

o              عاجل النتائج إحصائياً للكشف عن نقـاط الـضعف والقـوة يف أداء
وناقش معهـم اإلجابـات     ، مث أعد لطالبك أوراق اإلجابة    ، طالبك

  .للتأكد من أن الذي أخطأ قد أدرك الصواب
  

  كيف تستخدم الوسائل التعليمية؟
أا جزء مكمل للدرس، املعلّم الناجح يستخدم الوسائل التعليمية، ويعلم 

وليست بديالً عنه؛ كما يدرك أا ليست غاية، وإمنا وسيلة يستعني ا لتحقيق أهداف 
ملاذا يستخدم الوسيلة التعليمية، وكيف خيتارها، وأين : واملعلّم الناجح يعرف. الدرس

  .موضعها من الدرس، وكيف يستعمل كل نوع من أنواع الوسائل
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  كيف تستخدم السبورة ؟

املعلّم الناجح هو الذي يعرف شروط استخدام السبورة، اليت تعد الوسيلة 
  : الرئيسة لشرح مجيع املواد، ومن أهم هذه الشروط

  .نظافة السبورة �
  .تقسيمها إىل قسمني،  أو أكثر �
  .اقتصار امللخص على أهم نقاط الدرس �
  .عدم شغل األجزاء السفلى من السبورة بالرسم، أو الكتابة �
  .طباشري امللون أحياناً؛ لزيادة اإليضاحاستخدام ال �
يكون وجه املعلّم دائماً متجهاً حنو الطالب، وال يتحدث إليهم أثناء  �

  .الكتابة، إال عند الضرورة
  

  كيف تقيس جناح درسك ؟
الذي انتهى منه - إن املعلّم اجليد هو أفضل من يعرف ما إذا كان درسه 

ق للمعلم الناجح يف هذا الصدد ما نسميه وأفضل ما ينري الطري.  ناجحاً أم ال-للتو
  :املالحظات العامة على الدرس الذي انتهى ، حيث يسأل املعلّم نفسه األسئلة التالية

  هل حقق الدرس أهدافه؟ �
  هل جتاوب الطالب مع الدرس؟ �
  هل حتتاج بعض األجزاء إىل مراجعة؟ �
  هل املادة مناسبة للتالميذ؟ �
  هل أنا راٍض عن أدائي عموماً؟ �
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  ملاذا يوصى بتحضري الدروس؟

املعلم الناجح يويل حتضري الدرس عناية خاصة، ألن ذلك يساعد على اكتساب            
. ثقة طالبه واحترامهم له، ومينح املعلم الثقة بنفسه، وحيميه من النسيان، وجينبه التكـرار             

باط بـاملقرر،   كما يقلل التحضري من مقدار احملاولة واخلطأ يف التعليم، وحيمله على االرت           
  .وميكنه من نقده، ومعرفة ما فيه من عيوب

  
  ؟لغة اجلسد كيف تستخدم 

وذلـك  ، ميكن للمعلم الناجح أن يتواصل مع طالبه بأكثر مما يقوله من كلمات          
فكلها تساعد  ، واإلشارات، والتعبريات اليت تظهر على وجهه    ، من خالل النغمة الصوتية   

كما أن التوجيهات املفصلة مـع      . ملشاركة املطلوبة وحتقق ا ، على توصيل اهلدف املنشود   
والطالب يف  . االبتسامة واللطف واهلدوء يتقبلها الطالب عندما يشعرون بالرضا والقبول        

ومصدراً للتفاعل  ، وهذه احملبة تكون مصدراً للدافعية عندهم     ، حاجة إىل حمبة املعلمني هلم    
  ٢. واملشاركة والنقاش

  
جتنب املعلم إثارة العواطف السلبية ،  الطالب للتعلممن أهم ما يؤثر يف دافعية

وتقدير ، واحترامهم، وتنمية العواطف املوجبة؛ كالثقة يف قدرم على اإلجناز، لديهم
 املناخ التعليمي داخل -  يف الوقت نفسه- كما أن ذلك يهيئ. إجابام وأعماهلم

   .الصف الدراسي

                                      
 حممد عبد اخلـالق حممد فـضل     . خمتار الطـاهر حسني ود   . عبد الرمحن بن إبراهيم الفـوزان ود     . د: انظر   -)٢(

 .) ) ١(كتاب املعلم  ( ة بني يديكالعربي
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  ؟ اللغة  تدريس اليت ينبغي حتقيقها عندهدافما األ

  : ينبغي أن حيقق تدريس اللغة أربعة أهداف أساسية هي
  ). فهم املسموع ( فهم اللغة حني مساعها  �
  ).فهم املقروء ( فهمها حني قراءا  �
  . إفهامها لآلخرين بواسطة الكالم �
  .إفهامها هلم بواسطة الكتابة �

والتعبري وفهم املقروء ، فهم املسموع(ومن مث ينبغي أن تضع املهارات األربع 
  .نصب عينيك؛ لتحقيق تلك األهداف) بشقيه؛ الشفوي والكتايب 

  
  املعلّم وحميطه

   :املعلّم ومديره
 .احترام دون نفاق - 
 .طاعة يف حدود التعليمات واملصلحة - 
 .تعاون يف دائرة العمل - 
 .ال تكن عند مديرك جاسوسا على زمالئك - 
 . العملال تقبل األوامر اليت تسيء إىل الزمالء يف غري مصلحة - 
 .ال تعترض على مديرك يف وجوه اآلخرين - 
 .ال تستغل طيبته للسيطرة عليه - 
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   :املعلّم وزمالؤه

 .احترم شعور زميلك - 
 .احترم حقوقه - 
  .اعمل واترك الفرصة لغريك كي يعمل - 
 .ساعد الزميل اجلديد - 
   :املعلّم وطالبه

  .بسط العلم وقدمه للطالب - 
 .قيم الطالب على أساس حتصيلهم العلمي - 
 .اكتشف املواهب وشجعها - 
   ٣. حلّ مشاكل الطالب اخلاصة - 

  
  شخصية املدرس

  
فال . ال نبالغ إذا قلنا، إن شخصية مدرس اللغة العربية، هي املفتاح إىل التعلم            

يكفي أن يلم املدرس باللغة وعلومها، وأساليب تدريسها، إن مل يكن صاحب شخصية             
قة، وذا خطاب مهذب رقيق، جيعله يدخل       مرحة فكهة، تعلو وجهه دائماً ابتسامة مشر      

وذه الطريقة يسهل عليه إدارة الصف،      . إىل قلوب طالبه يف يسر، فيحبونه وحيترمونه      
أما إذا اتصفت شخصية املـدرس بـالعبوس والـتجهم          . ومن مث حتقيق أفضل النتائج    

  .والصرامة، فستكون النتائج سيئة وخميبة لآلمال

                                      
   .)بتصرف (املدرس الناجح، شخصيته ومواقفه:  انظر -) ٣(
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  : املقومات الشخصية للنجاح

  .املستوى العلمي - 
 .الثقافة العامة وسعة االطّالع - 
 .الذكاء وسرعة البديهة - 
 .االتزان النفسي والتسامح وعدم االنفعال - 
 .التفاؤل واحلماس للعمل - 
 .قوة الشخصية - 
 .العناية باملظهر - 
 .اإلجيابية وروح التعاون مع اآلخرين - 
 .استشعاره لرسالته - 
 .العمل املنظّم والكامل والدقيق - 
 .املعلومات لطالبهتوصيل  - 
 .حب النفع لآلخرين - 

  
   :اللقاء األول ودوره يف تصور الطالب ملعلمهم

. لقاؤك األول بالطالب له أمهية قصوى يف تشكيل مستقبل العالقة بينك وبينهم           
فكثريا ما تؤثّر نتيجة هذا اللقاء يف نظرة الطالب للمدرس، حبيث يصبح من الـصعب               

 أو تصحيحها؛ لذا جيب عليك أن تكـون حـذرا ، وأن             بعد ذلك تغيري هذه النظرة    
  . ختطّط بكلّ دقّة وعناية هلذا اللقاء
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     :املدرس  القدوة
وحيتذي ، يرى الطالب يف أستاذه املثل األعلى، ويتمنى أن يكون نسخة منه

وإذا كانت هذه ، ويف مجيع حركاته وسكناته، وفضله، ونبله، وعلمه، خطواته يف خلقه
ب إىل أساتذتـهم فإنه من الواجب على هؤالء أن يكونوا قدوة صاحلة نظرة الطال

وما ، ومناذج رفيعة ملا يقررون من مبادئ وما يشرحون من قيم، ألبنائهم الطالب
وأن يكونوا ، وما يرمسون من مثاليات نابعة من مكارم األخالق، يصورون من فضائل

دون به، ويهيبون بالطالب على صوراًُ حية تعكس حقيقة السلوك األمثل الذي ينا
  . وشعار يرفعونه يف سرهم وعالنيتهم، ضرورة التزامه كخطّ سري يف احلياة

وإنّ املرء ليعذر الطالب حني يرون األستاذ الذي يدعوهم إىل التحلّي بفضيلة            
وحني يرونه ميجد اإلخالص، ويشيد باألمانـة، ومـع ذلـك           ، الصدق، وهو يكذب  

   د ويقضي الفترة اليت يقـضيها           يستهتر بواجبه فال حيضالوقت احملد ر الدروس وال يتمم
فما عسى أن يتوقّع من الطالب يف هذه احلال ؟          . داخل الفصل فيما ال جيدي وال يفيد      

هل ننتظر منه أن يقتدي بأستاذه وهو يراه يعبث بالفضيلة ويناقض فعله قوله ؟ ذلـك                
  .ر من تأثريه بإرشاداتهألن األستاذ املريب يؤثر يف الطالب بسلوكه أكث

كرب مقتاً عند   ، يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون        : ( يقول اهللا تعاىل    
  :   ويقول الشاعر ) اهللا أن تقولوا ما ال تفعلون 

 ال تنه عن خلق وتأيتَ مثله  عليك إذا فعلت عظيم عار  
  

   :الثقافة العامة وسعة االطّالع
 مادم العلمية تكفي جلعلهم من املدرسني الناجحني        يعتقد بعض املدرسني أنّ   

دون حاجة إىل قدر من الثقافة العامة، ولكن هذا االعتقاد خاطئ من أساسه، فالثقافـة      
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العامة ضرورية للمعلّم مهما كان ختصصه؛ وذلك أنّ الطالب يفترضـون دائمـا يف              
إجابة صحيحة لكلّ سـؤال يف      معلّمهم أنه دائرة معارف كاملة، وعنده يف كلّ وقت          

  . أي موضوع
  

وإذا أخفق املعلّم يف اإلجابة عن أسئلة هؤالء الطالب زالت هيبته من قلوم،             
  .وشكّكوا يف علمه عامة مبا يف ذلك يف جمال ختصصه

  
   :احرص على القراءة

لكي يكسب املعلّم احترام طالبه وزمالئه، جيب أن ينمي باستمرار مستواه 
فاملستوى العلمي . لقراءة واالطالع على كل ما يستجد يف جمال ختصصهالعلمي با

الرفيع، هو السالح األول للمدرس الذي يريد أن حيقق النجاح يف عمله، وتذكر دائماً 
  .أن قدرك بني طالبك يساير مستواك العلمي؛ فإذا ارتفع ارتفعت، وإذا اخنفض اخنفضت

  
 إالّ دائرة معارف، جيد لديه يف كل  والطالب يفترض دائماً أن أستاذه ما هو

ومن هنا كان لزاماً على املعلّم الناجح أن . وقت اإلجابة الصحيحة لكل سؤال يطرحه
  .ينمي ثقافته العامة إىل جانب مستواه العلمي

  
   :مظهر املدرس

فاملظهر احلسن له أثر طيب يف نفـوس        . على املدرس أن يعتين مبظهره وهيئته     
ومن ناحية أخرى يتأثر الطالب     . اصر البيئة التعليمية الصحيحة   الطالب، وعنصر من عن   

  . مبدرسهم، فإذا اهتم مبظهره فعلوا ذلك، وإن أمهله، اتبعوه يف ذلك



  اءاتـإض

  ٢١

  
وال يعين االهتمام باملظهر، املبالغة يف الزينة، وارتداء الثياب الغاليـة، وإمنـا             

لثوب، من األمور الـيت     ومن ناحية أخرى فإن النظافة يف البدن وا       . املطلوب االعتدال 
  .ترتبط مباشرة مبظهر املدرس وهيئته

  
  :ثقة املدرس بنفسه وقدراته

ال يؤدي املدرس عمله أداء طيباً، إال إذا كان واثقا من نفسه، متمكنـاً مـن                
  . مادته، عارفاً بطرق تدريسها، متمسكاً باألخالق الطيبة، والسلوك احلسن

راته ومهاراته، فإن ذلك يـنعكس علـى        أما إذا كان قليل الثقة يف نفسه وقد       
شـكّك  ، عمله، وعلى عالقاته بطالبه، فإذا كان مترددا، متقلبا، ال يثبت على حـال            

ومن الصعب على مثـل هـذا املـدرس، إدارة          . الطالب فيما يعرضه عليهم من مادة     
  .العملية التعليمية، إدارةً صحيحة سليمة

  
 



  اءاتـإض

  ٢٢

  ٤إدارة الصف 
 واحدة من أهم مهارات تنفيذ التـدريس وبـدون          إن مهارة إدارة غرفة الفصل    

اكتساب هذه املهارة ال يكون التدريس ناجحا يف أغلب األحيان ، وضبط الفصل مهارة              
  .تكتسب مع مضي الوقت

  
، وإدارة الصف تعين احملافظة على حد معقول من النظام دون إفراط أو تفـريط             

وبدونه تـسود   ،  أساسي للمعلم  كما أا مظهر هام من مظاهر اإلدارة الصفية وواجب        
  . الفوضى اليت متنع التعلم

  
   :ضبط الصف

احملافظة على النظـام، ومتابعـة   : تشمل عملية ضبط الصف عدة أمور، منها        
حضور الطالب وغيام، ومراقبة سـلوك الطـالب داخـل الـصف، وإرشـادهم              

  .وتوجيههم، وإشاعة األمن واهلدوء بني الطالب
  

أال يكون املـدرس    : ساعد على ضبط الصف، ما يلي       ومن اإلجراءات اليت ت   
ضعيفاً، عاجزاً، وأن يعاجل حاالت الفوضى واالضطراب أوالً بأول، وأن تقوم عالقتـه         
مع الطالب على االحترام والصداقة، وأن يعودهم حتمل مسؤولية إدارة الـصف، وأن             

 يؤدي إىل تعلـم     إن ضبط الصف،  . خيلق لديهم اجتاهاً إجيابياً حنو العمل داخل الصف       
  .حقيقي وفعال، أما إذا كان األمر فوضى داخل الصف، فلن يتحقق شيء من ذلك

                                      
 العربيةالق حممد فضل ـحممد عبد اخل. خمتار الطاهر حسني ود. عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ود. د:   انظر -)٤(

 ) )١(كتاب املعلم  ( بني يديك



  اءاتـإض

  ٢٣

  :من وسائل ضبط الصف
ال تبدأ الدرس إال بعد أن يسود النظام واهلدوء الغرفة، حىت يتـابع الطـالب                •

وعندما حتدث فوضى، ال تلجـأ إىل العنـف      . املادة اليت تعرضها بانتباه كامل    
جلارحة، بل وجه ملن يثري الفوضى نظرات حازمـة، وكلمـات           والعبارات ا 

  .حكيمة، تشجعه على االنضباط
وزع األسئلة واألنشطة بعدالة بني الطالب، وال تقصر اهتمامك على الطالب            •

  . الذين جيلسون يف املقدمة، أو يف أحد اجلوانب
انظر إىل الطـالب باسـتمرار، وال       . ال تترك فجوات وفراغات أثناء الدرس      •

تعطهم ظهرك، وال تكثر من التنقل داخل الصف، اجعل الطالب مـشغولني            
  .طوال الدرس

  .استخدم كثرياً من وسائل جذب انتباه الطالب، وإثارة إقباهلم على الدرس •

  :اإلدارة الصحيحة داخل الصف
ومن األساليب اليت يتبعها املدرس . يسعى املدرس إىل خلق بيئة تساعد على التعلم

اك الطالب يف املناقشة واحلوار، وتبادل الرأي، ومنح الطالب فرصاً إشر: ما يلي 
متكافئة، واحترام الطالب وآرائهم وثقافام، وخلق جو من الثقة بينه وبني طالبه، 
وإثارة دافعية الطالب للتعلم، وإشاعة روح املرح يف الصف، وعدم التعايل على الطالب، 

  . وجعل الطالب يعتمدون على أنفسهم
  
 هذا النوع من األساليب يهيئ اجلو املناسب للتعلم، وحيبب الطالب يف تعلّم إن

  .اللغة العربية، مما يؤدي إىل حتسني أدائهم
 



  اءاتـإض

  ٢٤

   العوامل احلامسة يف ضبط الفصل
  

   :املعلم: أوال  
 : امللحوظات واملشكالت اليت قد جتعل املعلم سبباً ملشاغبة التالميذ 

د يكون السبب يف املشكالت اليت يواجهها مـع         ق: عدم إتقان املعلم ملادته      -١
فصله إذا اكتشف التالميذ أن معلمهم ال حيضر جيداً أو ال يعرف مادته جيداً              
وهنا تبدأ مشكالت املعلم معهم ألم يفقدون الثقة فيه؛ وهلذا فـإن املعلـم              
الناجح يسد هذا الباب عن طريق التحضري اجليد للمادة اليت يدرسها ذهنيـاً             

 . ياًوكتاب
فيتسرب امللل  : عدم قدرة املعلم على إيصال املادة للتالميذ بالطريقة املناسبة           -٢

إىل التالميذ بسبب عدم فهمهم الدرس وتبدأ املشكالت املتنوعة وهلذا الباب           
فـاألمران  . فإن على املعلم أن يحضر باإلضافة إىل املادة طريقة تدريس املادة          

 . ماذا ندرس وكيف ندرس: متالزمان 
إذا مل يكن الصوت واضحاً فسيجد      : صوت املعلم املنخفض أو غري الواضح        -٣

التالميذ صعوبة يف اإلصغاء والفهم فيتسرب إليهم امللل أو النعاس أو حـب             
 . املشاغبة

فإن املعلم الذي يتخذ موقفاً عدائياً أو تـسلطياً         : سوء معاملة املعلم لتالميذه      -٤
هم وما يتبعها من مشكالت؛ وهلذا      من تالميذه ال جيلب لنفسه سوى كراهيت      

 . يتوجب على املعلم أن يكون ودوداً مع تالميذه
إذا كان املعلم هـو الـذي يـشرح    : عدم إشراك املعلم لتالميذه يف الدرس      -٥

ويسأل وجييب فال يترك لتالميذه سوى النوم أو املشاغبة؛ وهلذا ال بد مـن              



  اءاتـإض

  ٢٥

 أفضل سبيل لتعلـيمهم     إشراك التالميذ يف الدرس إىل أقصى احلدود ألن هذا        
 . ولضبطهم على حد سواء

قطع أنفاس التالميذ أو شل حركتهم أو حماسبتهم على البـسمة واهلمـسة              -٦
إن ضبط الفصل ال يعين ذلك وإال فإن مثل هذا الـضبط يـصبح              : واللفتة  

إن ضبط الفصل هو احملافظة على حد       . وسواساً يؤرق املعلم يف الليل والنهار     
 .  الفصل دون إفراط أو تفريطمعقول من النظام يف

هذا الوضع يـدخل    : اتباع أسلوب واحد يف التدريس دون تغيري أو جتديد           -٧
امللل إىل نفوس التالميذ ونفس املعلم على حد سواء وامللل هو أقصر الـسبل              

 . إىل املشاغبة
يدفع التالميذ إىل ردة فعـل      : املعلم الذي يكلف التالميذ أمورا فوق طاقتهم         -٨

 . ال تسره
إن التالميذ سرعان ما يكتشفون أن معلمهـم ال         : املعلم الذي ال حيب عمله       -٩

حيب عمله وال حيب مادته، وسرعان ما ينتقل هـذا املوقـف إىل التالميـذ               
أنفسهم فيكرهون املادة مث معلمها ويف هذا اجلو املفعم بالكراهيـة تترعـرع             

 . املشاغبة
 يصبح متعة يتسلى ا التالميذ      فإنه: املعلم عصيب املزاج يثور ألقل األسباب        - ١٠

  .لريوا كيف يثور وكيف يهدأ وماذا يقول وكيف يتصرف
  
  
  
  



  اءاتـإض

  ٢٦

 :التالميذ  : ثانيا
 : بعض أمناط وظروف املشاغبني 

قد يكون التلميذ املشاغب فاشالً يف دروسه ، ويريد أن يعوض عن طريق              -١
 . جلب االنتباه إليه بوساطة املشاغبة

عاين من مشكالت أسرية، ويريد جلب انتبـاه        قد يكون التلميذ املشاغب ي     -٢
 . املعلم ليستعيض به عن اهتمام والده الذي أمهله مثال

قد يكون التلميذ املشاغب راغباً يف أن يثبت لزمالئه قدراته اخلاصة ليربهن             -٣
 . هلم على أنه قائدهم بال منازع

قد تكون املشاغبة ذات دافع مؤقت، يقصد به تلميذ ما أن يكـشف ردة               -٤
وهذه حالة يقع فيها املعلم حتـت الفحـص إذ يريـد     . ل معلمه اجلديد  فع

هل هو من النوع اهلادئ أم من النوع        : التالميذ أن يعرفوا معلمهم اجلديد      
 عصيب املزاج ؟ 

أي قد يكون نامجاً عن خطأ مؤقت ارتكبه        : قد يكون سبب املشاغبة آنياً       -٥
 ال تزيد عن كوـا      ومثل هذه املشاغبة  ، تلميذ ليس من عادته أن يشاغب     

  .زلة يف السلوك
  

  : األساليب العالجية
مهما كنت ومهما فعلت فقد جتد من يشاغب ألسبابه اخلاصـة بـه ودون أن               

وال توجد طريقة واحدة ملعاجلة املشاغبني فكل حالـة         . يكون لك ذنب يف سوء سلوكه     
  . فريدة يف نوعها ودوافعها ودرجتها

 : نذكر منها ما يلي ك أساليب عديدة للعالج وكل ما ميكن قوله هنا هو أن هنا



  اءاتـإض

  ٢٧

 . ضاعف من إشراك التلميذ املشاغب يف سري الدرس عن طريق األسئلة مثالً -١
 .  يف أمور ضبط الفصل- ولو شكلياً-كلف املشاغب أن يساعد  -٢
وهذه األساليب تتدرج   ، قد يفيد أن توجه إليه كلمة تنبيه أو لوم أو توبيخ           -٣

 .يف الشدة كما ترى
 . يد أن تقابله على انفراد وتنصحه بتعديل سلوكهقد يف -٤
 . قد يفيد أن تدرس حالته لتعرف ماذا وراء سوء سلوكه -٥
 . قد يفيد أن تعطي املشاغب مهمات قيادية خارج الفصل أو داخله -٦
 . قد يفيد أن تعامله بشيء من العطف إذا كان ما جيري وراءه هو العطف -٧
 . إذا فشلت األساليب السابقةقد يفيد أن تطلب مساعدة مدير املدرسة  -٨
 . قد يفيد أن يستدعى ويل أمره لشرح حالته له -٩

إذا كانـت مـشاغبته     ما  قد يفيد أن تتشاور مع مدرسيه اآلخرين لتعرف          - ١٠
 .أم هي مقصورة على بعض احلاالت، عادة 

  
 : وحيسن مراعاة ما يلي 

 . تدرج يف استعمال األساليب العالجية املختلفة -١
ليب قليلة الشدة أوالً فإذا فشلت فانتقل إىل األسـاليب          ابدأ بتجريب األسا   -٢

 . األشد
تذكر أن كل تلميذ مشاغب هو حالة خاصة فاألسلوب الذي يـنجح يف              -٣

 . معاجلة تلميذ قد ال ينجح يف معاجلة تلميذ آخر
  
  



  اءاتـإض

  ٢٨

  :جلوس املدرس على الكرسي 
 من  من اخلطأ أن جيلس مدرس اللغة طيلة وقت الدرس؛ ألن عمله يتطلب كثرياً            

وال يكثر التجوال يف أحنـاء     ، ومن األفضل دائماً أن يقف أمام طالبه      ، احلركة والنشاط 
وهو ال يستطيع القيام بعرض الدرس، وطرح األسئلة، وتوجيـه          ، الفصل إالّ للضرورة  

التدريبات الشفهية، واستعمال الوسائل املعينة، وتشويق الطالب، ومتابعة ما يقومـون           
  .  على مقعده ال يربحهبه من أعمال، وهو جالس

ومما ال شك فيه، أن هناك حاالت يسمح للمدرس فيها باجللوس على الكرسي،             
  .السن، أو كان معوقاًيف  اإذا كان مريضاً، أو كبري: منها

  
   :حفظ أمساء الطالب

من األفضل أن حتفظ أمساء الطالب من البداية، وأن تتعرف إىل شخصيام، 
احفظ أمساء طالبك؛ لتخلق نوعا من األلفة . كل منهموتدرك خلفيام واهتمامات 

وتعينك معرفة األمساء . واحليوية يف الصف، ولتعطي طالبك الشعور بأنك مهتم م
وتساعدك كذلك عند التقومي ، أو تكليف الطالب بأعمال خمتلفة، عند توجيه األسئلة

 استخدام أمساء ومن أفضل األساليب. الصفي لكل طالب يف النشاط الصفي واملشاركة
  . الطالب يف بعض األمثلة والدروس واحلوارات

  
وهناك عدة وسائل تساعد على حفظ أمساء الطالب، منها ترديد املدرس السم 
الطالب عدة مرات سراً وجهراً، وحماولة الربط بني اسم الطالب ومالمح وجهه، أو 

طالبه على معرفة ومن ناحية أخرى، على املدرس أن يشجع . املكان الذي جيلس فيه
  .بعضهم بعضاً، واإلفادة  من هذه املعرفة أثناء التدريبات الشفهية



  اءاتـإض

  ٢٩

  
   :بني االحترام واخلوف

خيطئ املدرس، إذا زرع اخلوف يف قلوب طالبه؛ فاخلوف قيـد يقيـد عقـل               
اإلنسان وروحه ؛ إذ يصعب التعلم يف جو خييم عليه اخلوف والرهبة، وخشية الوقوع              

ترتب على مثل هذا السلوك اخلاطئ، إخفـاق الطـالب يف الدراسـة    وال ي. يف اخلطأ 
فحسب، وإمنا القضاء على أشياء مجيلة، كحرية التفكري واالبتكار، والقدرة على اختاذ            

وهذه بذور ال تنمو إال يف جو من األمن         . القرارات، وحل املشكالت، وروح املبادرة    
  .ملدرس الناجحوهذا ما يسعى إىل حتقيقه ا. والسالم واالطمئنان

  
  غرفة الدراسة

جيب أن تتناسب غرفة الدراسة، مع عدد الطالب واألثاث، وأن تكون واسعة 
وينبغي أن تكون التهوية . ومن األفضل أال يزيد عدد الطالب على عشرين طالباً. مرحية

جيدة، واإلضاءة كافية، واملقاعد مرحية، وأن جيلس كل طالب جلسة صحيحة، وأن 
ف الوسائل التعليمية املناسبة، من كتب ودفاتر وأقالم ومساطر وخرائط، تتوفر يف الص

  .ولوحات وصور، وتسجيالت صوتية، وأن تكون الغرفة بعيدة من الضوضاء
  

   :تنظيم قاعة الدرس
تقوم طرق تعليم اللغات احلديثة على التفاعل بني الطالب، وجعل التعلم عمالً            

).  طالب ٤ أو ٣(أو نشاط الفريق    ) بني طالبني (ي  تعاونياً، وهنا يستخدم النشاط الثنائ    
وبناء على هذه النظرة، ينبغي تنظيم قاعة الدراسة، حبيث تيسر عملية التواصـل بـني               

  . الطالب فيما بينهم من ناحية، وبني الطالب واملدرس من ناحية أخرى



  اءاتـإض

  ٣٠

  
   :مراقبة الطالب أثناء الدرس

ىت لو حتققت البيئة التعليميـة      مراقبة املدرس للطالب أثناء الدرس أمر مهم، ح       
الصحيحة، ألن تعلم اللغة األجنبية، أمر شاق على النفس، مما يدفعها إىل اهلروب مـن               

كما أن الطالب تشغله أحياناً أمور احلياة، مما حيول بينه وبني التركيز،            . وقت إىل آخر  
اً ولئال ينصرف الطالب عن متابعة الدرس، على املدرس أن يراقب الطـالب واحـد             

ومما يؤسف له أن بعض املدرسني يشغلون أنفسهم بأمور ال عالقة           . واحداً، وباستمرار 
هلا بالدرس، وهذا جيعل بعض الطالب يسرحون بعيداً، وجيعل فريقاً آخر منهم، يلجأ              

  .إىل اهلرج واملرج يف الصف
  

   :نوم الطالب يف الصف
وتقـع  ، تعلـيم نوم الطالب يف الفصل مؤشر على وجود خلل ما يف عملية ال           

املسؤولية هنا على املدرس، فلو أن طالبه وجدوا يف درسه نفعاً، وأحسوا بشيء مـن               
ملاذا : إذا حدث مثل هذا يف الصف الذي تقوم بتدريسه فاسأل نفسك          . املتعة، ملا ناموا  

هل هي مالئمة للطالب؟ وانظر يف أساليب       : ينام هؤالء الطالب؟ انظر يف مادة الدرس      
هل العالقة بينك وبني طالبك تقوم      : فعالة وشائقة؟ واسأل نفسك   هل هي   : تدريسك

  .على الود واحملبة؟ إن اإلجابة عن هذه األسئلة، تقودك إىل مصدر اخلطأ
  

   :معاقبة الطالب
 ال يلجأ إىل الضرب، فكم من مدرس ضرب طالباً يف ساعة املؤهلاملدرس 

الب، ويولِّد يف غضب، فسبب له عاهة، كما أن الضرب يقضي على شخصية الط



  اءاتـإض

  ٣١

وعلى املدرس أن . نفسه اخلوف واجلنب، وكراهية املدرس، وبغض املادة اليت يعلمها
يلجأ إىل أساليب أخرى غري الضرب، فأحياناً تكفي اإلشارة، والتوجيه احلسن، وقد 
حنذّر الطالب، وننذره إذا ارتكب اخلطأ مرة ثانية، فإذا مل ينته، زجرناه بالقول، دون 

يف بعض احلاالت نطلب من الطالب املشاغب أن يتحول إىل مقعد . بشتم، أو س
وعلينا أن نبني للطالب طبيعة اخلطأ، الذي ارتكبه، وأن نسمح له بإبداء . آخر بالصف

  .رأيه، والدفاع عن نفسه
  

   :دور املدرس
إن دور املدرس األساس، هو دور املوجه وامليسر للعملية التعليمية، الذي يدير            

اخل الصف، ومن ذلك عرضه النماذج للطالب، وتنبيههم ملا يقعون فيه من            األنشطة د 
إن . أخطاء، وتشجيعهم على تصحيح األخطاء، معتمدين على أنفسهم، مـا أمكـن           

، هو الذي يوجه العمل، ويديره، وال يقوم باألنشطة نفسها؛ فهذا دور            درباملدرس امل 
 باألنشطة اليت ينبغي أن يقـوم       وخيطئ بعض املدرسني، عندما يقومون أحياناً     . الطالب

ومن اخلطأ أن حيتكر املدرس العمل يف الصف، ويفوز بنصيب األسد مـن             . ا طالم 
  .الدرس، وذا حيول الطالب إىل جمرد مستمعني

  
  :دور الطالب

شجع الطالب على القيام باألنشطة املختلفة، واطلب منهم املشاركة باحلديث          
جوء إىل أساليب اإللقاء والتلقني؛ فالتدريس ليس جمـرد         واحذر الل . والنقاش باستمرار 

. عملية نقل معلومات، وإمنا تعديل للسلوك، وتكوين للقيم واالجتاهات املرغوب فيهـا  
إن دور الطالب هو القيام جبميع األنشطة التعليمية؛ فهم الذين يستمعون، ويتحدثون،            
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قوم املدرس بالتدخل، إال عنـد     وال ي . ويقرؤون، ويكتبون، ويؤدون الفعاليات املختلفة    
ومبجـرد تـصحيح    ). وخباصة يف املرحلة األوىل من تعليم اللغة      (وقوع أخطاء كبرية    

  .األخطاء يواصل الطالب العمل
  

  :حركة الطالب داخل الصف
وبناء على هذا يستحسن أن     . نستعمل اللغة يف كثري من األحيان وحنن نتحرك       

. داخل الصف، وهم يؤدون األنشطة املختلفة     يسمح املدرس للطالب باحلركة والتنقل      
ومن اخلطأ أن نفرض على الطالب اجللوس على املقاعد، بشكل دائـم، أو منـنعهم               

ويف هذه  . إن كثرياً من التدريبات تؤدى ثنائياً، أو عن طريق فريق من الطالب           . احلركة
 أن يئ   ومن األفضل . احلاالت يتنقل الطالب من مكان إىل مكان، ليختاروا زمالءهم        

الفرص للطالب؛ ليخرجوا من الصف أحياناً، لتحقيق أهـداف تربويـة، أو ثقافيـة،         
  .إخل...كزيارة املساجد، واملتاحف، واملصانع

  
   :إثارة اهتمام الطالب بالدرس

يشبه دور املدرس أحياناً دور الراعي، الذي عليه أن يكـون يقظـاً، طـول               
وليحقق املدرس هذا اهلدف، عليـه      . رعىالوقت، حىت ال تفلت أغنامه، وتبتعد عن امل       

إثارة اهتمام الطالب بالدرس، وجذب انتباههم إليه، وذلك باتباع كل ما ميلك مـن              
وسائل اجلذب كالتمثيل، واأللعاب اللغوية، والوسائل املعينة، واتباع أفضل أسـاليب           

تكرار، فيما  التدريس، وأن يلجأ إىل التجديد يف عمله بانتظام، وأن يتحاشى الرتابة وال           
  .يتبعه من طرق وأساليب
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   ؟كيف تساعد طالبك ضعاف املستوى
 من هم الطالب – خالل الساعات األوىل –ننصحك أن تتلمس منذ البداية 

أجلس الطالب ضعيف املستوى جبوار آخر مستواه . الضعفاء ومن هم الطالب األقوياء
 باإلضافة إىل الواجبات –مث حاول أن تقدم له . وحبذا إذا كان من أصدقائه، أفضل

وركز عليه يف الصف بإعطائه مزيداً من ،  أنشطة إضافية يقوم بأدائها يف البيت–املرتلية 
  . ووضح له أنه مطلوب منه أن يلحق بأقرانه، االهتمام

  
وال ينبغي أال يداخلك اإلحباط أو يساورك القلق إذا ما رأيت أن بعض الطالب 

  .رك مناسبة إال وشجعت وحفزت فيها مثل هؤالء الطالبوال تنس أال تت. بطيئو التقدم
  

  ماذا تفعل إذا رأيت أنك لن تستطيع أن تنهي كل املادة اليت يف الكتاب ؟
لكن ذلك قد ال ، حيبذ الطالب على الدوام أن يكملوا الكتاب الذي بني أيديهم

الب ميكنك أن توكل للط، فإذا شعرت أنك قد ال تفي بذلك. يتحقق ألسباب عديدة
خباصة تدريبات الكتابة والقراءة كلها أو ( القيام ببعض التدريبات خارج الصف بانتظام 

وقد يكون ذلك أدعى وأنسب كلما قربت من اية الكتاب حيث يبدأ ، )بعضها 
 أمر - مثال - باإلضافة إىل ذلك ميكن أن توكل إليهم  . الطالب االعتماد على أنفسهم

ص النحو والتراكيب ومراجعتها بعد أن متهد هلم الطريق مبثال تنفيذ اجلداول اخلاصة مبلخ
أو مثالني؛ ويف هذه احلالة يكون من احلكمة أن توكل إليهم أيضاً أمر حل االختبارات 

مع لفت أنظارهم يف كل مرة إىل ، ومن مث تصحيحها معهم مجاعياً، يف غري وقت الدرس
  .وع إىل الدروس املعنيةضرورة مراجعة ما مل يوفّقوا فيه من بنود بالرج
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  ماذا تفعل إذا انتهت مادة الدرس قبل أن ينتهي الزمن؟
كثرياً ما حيدث أن حيضر املعلّم قدراً من املادة يظن أا تكفي الزمن املخصص 

وقد انتهى من املادة اليت ، مث يكتشف أنه قد تبقى له من الزمن عشر دقائق مثالً، للدرس
وال ،  تريد أن تبدأ الدرس ألن معظم الطالب غري موجودينأو قد حيدث أنك ال. أعدها

يف هذه احلالة اعمل على ملء . تود أن تبدأ درساً جديداً تضطر إىل إعادته بعد دقائق
  ...خصوصا األنشطة االتصالية، وقت الطالب مبا له صلة باملادة

  
  ماذا تفعل إذا مل يفهم الطالب املادة املسموعة من الشريط؟

ومـن مث   ، املادة السمعية ليست نشاطاً شائقا وحمبباً لكثري من الطالب        يبدو أن   
تأكد من أن جهاز التسجيل لديك يعمـل بـصورة          . حيتاجون فيها إىل مساعدة حقيقية    

وننصحك أن يئ طالبك قبل الشروع يف تشغيل        . وأن رأس الشريط نظيف   ، صحيحة
ملرات اليت سوف يستمعون فيهـا      وقد يكون من املفيد هلم أن ختربهم عن عدد ا         ، اجلهاز

وال ، وأكد هلم أنه ال يتوقع منهم فهم كل املفردات اليت ترد يف املادة املسموعة             ، إىل املادة 
  . تنس أن تشجعهم وتقرظ إجابام من حني آلخر

  
قبل إعادة الشريط حىت يسهل عليك فيما بعـد         ، ضع العداد دائماً على الصفر    

يقاف املؤقت إذا أردت أن تعرض املادة املسموعة علـى          واستخدم زر اإل  . إعادة تشغيله 
أو مل تستطع أن جتد املكـان الـذي   ، وإذا حدث خلل يف اجلهاز ألي سبب ما    . دفعات

اقرأ على الطالب املادة اليت ينبغي أن يستمعوا إليها من كتاب املعلـم          ، ينبغي أن تبدأ منه   
  .مباشرة
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  القة له مبادة الدرس؟ماذا تفعل إذا سأل أحد الطالب سؤاالً ال ع

  :ميكن للمعلم معاجلة ذلك بواحد مما يلي   

  .أن جييب بسرعة، مث يعود إىل موضوع الدرس �
  .أن يرجئ اإلجابة إىل آخر الدرس، ويطلب من السائل أن يذكِّره بالسؤال �
إذا كان الطالب يكثرون من طرح هذه األسئلة؛ لتعطيـل الـدرس، الفـت               �

  .وا أسئلة مثمرة؛ حىت ال يضيع وقت الدرسانتباههم بلباقة إىل أن يسأل
  

  ماذا تفعل إذا وجه إليك طالبك سؤاالً ال تعرف اإلجابة عنه؟

ألن ذلك يوقعك يف حرج ، إذا مل تصب ، ال تعِط أي إجابة تقوم على التخمني �
  .اجلواب الصحيح

أو ما يوحي ، فقد جتد لدى أحدهم اجلواب، وجه السؤال إىل كل الطالب �
  .باجلواب

  .أو غريه البحث عن اإلجابة وعرضها يف الدرس القادم، ب من السائلاطل �
  .قل لطالبك إنك ستجيب عن السؤال يف الدرس القادم �
، فقل هلم بأنك ال تعرف اإلجابة، إذا كان طالبك كبار السن من الناضجني �

  .وسوف تبحث عنها



 

   
 

  

  

  الباب الثاين
  

  غري الناطقني ِبها                            كتب تعليم العربية ل
o تهاأمهّي 
o لغتها  
o اللغة الوسيطة  
o الثقافة فيها 
o مراحل إعدادها 
o مصاحبات كتاب الطالب 
o مسات الكتاب اجليد 
o حتليلها وتقوميها  



 

 

  كتب تعليم اللغة
  

  : ، كما يتبني من الشكل التايلتأيت مواد التعليم لتكمل عناصر التعلّم الثالثة
  متعلِّم    معلِّم

      

    ممادة تعلُّ  
  :  أمهية الكتاب يف العمـلية التعليمية

 ني يوصون بالعناية بإعداده يعدالتعليم؛ ومن هنا فإنّ املرب مواد الكتاب أهم
  .والسيما تلك املواد اليت تعىن بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها

  
ـ            ا قيـل   ويظـل التسليم بأمهية الكتاب أمرا ال حيـتاج إىل تقرير، فبالرغم مم

ويقال عن تكنولوجيا التعليم وأدواته وآالته اجلديدة، يبقى للكتاب مكانته املتفـردة يف             
  .العملية التعليمية

   
فعملية التدريس أياً كان نوعها أو منطها أو مادتـها وحمتواها تعتمـد اعتماداً            

ليـة تعلّـم    كبرياً على الكتاب املدرسي، فهو ميثل بالنسـبة للمتعلّم أساساً باقيـاً لعم           
منظمـة، وأساساً دائمـاً لتعزيز هذه العملية، ومرافقاً ال يغيب لالطــالع الـسابق             

  . واملراجعـة التالية
  

وهو بـهذا ركـن مهم من أركان عملية التعلم، ومصـدر تعليمـي يلتقـي             
عنده املعلّم واملتعلّم، وترمجـة حية ملا يسمى باحملتوى األكادميي للمنهـج، ولذلك تعترب            
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نوعية الكتاب وجودته من أهم األمور اليت تشغل بال املهتمني باحملتوى واملـادة التعليمية             
  .وطريقة التدريس

   
 تزداد أمهية الكتاب يف سـد هـذا  املؤهلويف احلاالت اليت ال يتوافر فيها املعلم      

، ممـا   هل  املؤالنقص، وحنن نفتقر يف ميــدان تعليم العربية لغري الناطقني ِبها إىل املعلم             
جيعـل حاجتنا إىل كتب لتعليم اللغة العربية للنـاطقني بغريهـا حاجــة ضـرورية               

يقودنا لتحقيقها تطـلع إىل إجنــاز هذه الكتـب علـى أسـس علميـة        ، وملحـة
ليس جمرد وسيلة معينة علـى التـدريس        " مدروسـة، ذلك أن الكتاب يف حالتنا هذه        
هو الذي حيدد للتلميذ ما يدرســه مـن         فقط، وإمنا هو صلب التدريس وأساسه ألنه        

موضوعات، وهو الذي يبقي عملية التعليم مستمـرة بينه وبني نفسـه، إىل أن يـصل              
  ٥". منـها إىل ما يـريد

  
  :احلاجة إىل إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها

قني ِبها؛ حيث   هناك حاجة ماسة إىل إعداد مواد لتعليم اللغة العربية لغرب الناط          
مقارنة مبا هـو موجـود يف       ، إنّ املوجود يف الساحة من هذا النوع من املواد قليل جداً          

كما أن بعض ما هو موجود فعالً يعد قدمياً وحباجة إىل           ،  اللغات اليت اهتم أصحابها ِبها    
  .كما أنه قد يكون موجهاً إىل فئة معينة أو بيئة معينة، التطوير

   
وإىل ، د تعليم اللغة العربية لغرب الناطقني ِبها إىل وقت طويـل          حيتاج إعداد موا  

ولـضبط تـام للمفـردات    ، مسح شامل ملا هو موجود فعالً وألمناط وأنواع التدريبات  

                                      
 ). بتصرف   ( ٧٣،  ٢أبو الفتوح رضـوان : انظر -) ٥(
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، إذ إن التأليف يف هذا النوع خيتلف عن غـريه         . ولدرجة من التدرج مالئمة   ، وللتراكيب
  .وهذا ما جيعله صعبا مقارنة بغريه

  
أنه ليس باستطاعة كل معلم أن يقوم مبثل هذا النوع مـن      ، لكويضاف إىل ذ  

بل ، فمعد هذه املواد البد من أن يكون خبرياً يف تعليم العربية لغري الناطقني ِبها             ، اإلعداد
  .خبريا يف إعداد مواد تعليم اللغة

  
. حنن يف حاجة إىل إعداد املزيد من مواد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبهـا        

ولكنها ال حتقق األهداف؛ فكـثري منـها غـري          ، غم أنّ يف الساحة كثرياً من الكتب      ر
ولكن أين مـن يتـبىن ذلـك ؟ والعربيـة      ، وبعضها حيتاج إىل تطوير وتعديل    ، مناسب

فاإلجنليزية مـثالً يـصدر     ، والداعمون لَها على خالف ما يف اللغات األخرى وما لديها         
حىت ، وإعادة الطبع ، ع دائماً للتطوير والتعديل   وختض، منـها كثري من الكتب والسالسل    

  .صارت دور النشر عندهم تتنافس يف طبعها ونشرها
    

وأما عن احلاجة إىل التقابل اللغوي وحتليل األخطاء عند إعداد مواد اللغـة،             
، فإن كانت هذه املواد موجهة إىل بيئات خمتلفة وأصحاب لغات خمتلفة          ، فإنّ األمر خيتلف  

وال فائـدة مـن     ، فإنه ال حاجة هلذين العلمـني     ، شأن يف معاهد اللغة العربية    كما هو ال  
 .خاصة إذا أريد هلذه املادة أن تنتشر يف أكثر من بيئـة           ،  االستعانة ما مع تعدد اللغات      

فإن االستعانة بالتقابل اللغـوي وبتحليـل       ، وأما إذا أعدت هذه املواد لبيئة لغوية واحدة       
والبدء مبا هو متوافق مع     ، سيما فيما خيص عملية التدرج يف التعليم      وال  ، األخطاء قد يفيد  

  .لغتهم من العربية، وتأخري ما هو خمتلف



  اءاتـإض

  ٤٢

  :وبإجياز ميكن بيان وجه صعوبة إعداد مثل هذه الكتب بالنقاط التالية
o املتخصص يف امليدان قليل  ، وحيتاج إىل متخصص دقيق. 
o  إخل..،ثقافة، صوصن، تراكيب، مفردات( حيتاج إىل ضبط كل شيء( 
o  وقتا وماالًهو مكلف و، حيتاج إىل إخراج خاص. 
o حيتاج إىل معينات ومصاحبات متعددة ومكلفة. 
o ب لوازمهحيتاج إىل وقت طويل لتشع. 
o حيتاج إىل دعم فين ومادي كبريين. 
o يتم تعليم املهارات والعناصر من البداية. 
o حيتاج إىل مراعاة التدرج أكثر من غريه. 
o انا إىل دراسات تقابلية وحتليل لألخطاءحيتاج أحي. 
o        وليـست كـل    ، تقل االستفادة من النصوص األصلية والسيما يف البداية

 .النصوص صاحلة له يف النهاية
 

  :وأما عن سبب ندرة املختصني يف امليدان فيمكن إجيازه بالنقاط التالية
o علم اللغة التطبيقي بثوبه احلايل شبه جديد. 
o م العربية مقارنة بغريها من اللغاتضعف االهتمام بتعلي. 
o د كثري من املسؤولني يف املراكز واملعاهد عن هذا الفنعب. 
o            بعض املهتمني بتعليم العربية لغري الناطقني متخرج يف أقسام اللغة اإلجنليزية

 .أو الفرنسية أو غريمها
o مراكز تأهيل املعلمني وتدريبهم قليلة. 
o يف امليدان قليلعدد املعلمني املؤهلني ممن يعمل . 



  اءاتـإض

  ٤٣

وجدنا أننا أمام أمرين فيما     ، وإذا نظرنا إىل ميدان تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها         
  : باملواد التعليميةيتصـل 

  . إما أن خنتار من املواد والكتب املطروحـة يف امليـدان -١
 ٦. وإمـا أن نقوم بإعداد مواد جـديدة -٢

 
  :رج الدول اإلسالمية بإجيازوهذه مسات بعض الكتب اليت ألفت خا •

  .النظرة الدونية للعربية وثقافتها - 
 .استخدام اللغة الوسيطة - 
 .الكتابة باحلروف الالتينية والصوتية أحياناً - 
 .العناية بالعامية أحياناً - 
 .وصف اللغة أكثر من تعليمها - 
 .املبالغة يف التحليل اللغوي والصريف - 
 .ضعف اجلانب االتصايل - 
 .احلس اللغوي األجنيب - 
 .تقدمي املادة دون خطة متدرجة وواضحة - 
 .كثرة األخطاء اللغوية - 
 .تشويه الثقافة اإلسالمية وعزلُها عن اللغة - 
 .تقدمي املهارات والعناصر دون تكامل - 

                                      
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده ، رشدي طعيمة. حممود الناقة و د. د -) ٦(

  ٢٧ص ، حتليله تقوميه
 



  اءاتـإض

  ٤٤

 .ضعف استخدام الوسائل املعينة - 
 .إخل..ومرشد معلم، تسجيالت: ال يدعمها مصاحبات - 
 .ضعف اإلخراج - 
 .جادةال تقدم اللغة من البداية إىل اإل - 
 - ... 

 :والعربية وهذه مسات بعض الكتب اليت ألفت داخل البالد اإلسالمية •
  .أغلبها تقليدية - 
 .التركيز على اجلانب الديين دون مراعاة اللغة أو إمهال اجلانب الديين - 
 .أعد بعضها بال أسس علمية وبال خطة - 
 .متأثر بتعليم العربية ألهلها إىل حد كبري - 
 .بال وسائل يف أغلبها - 
 .يف أغلبها مصاحباتبال  - 
 .اجتهادات فردية دون رصيد علمي مؤصل - 

  
  لغة الكتاب

  
األصل أن تكون لغة الكتاب فصيحة وصحيحة؛ ولذا فينبغي أن يلتزم املؤلـف            

  .بقواعـد النحـو والصـرف واإلمـالء وسالمـة الصياغـة اللغوية
   

ـ    ، مرت اللغة العربية بدور من أخطر أدوارهـا       ولقد   تعمار أن  حـني أراد االس
ينحيها عن ميدان الفكر واحلياة، وأن يفرض لغته يف جمـال التعليم؛ لذلك رأينـاهم يف               



  اءاتـإض

  ٤٥

السنني األخرية يبثون العمـالء هنا وهناك؛ للدعـوة بالقلم واللسـان إىل ترك اللغـة             
  . العربية، والعناية باللغات العامـية واللهجات اإلقليمية

  
 تعليم الفصحى فحـسب؛ ومـن يِجـد         والطريق الصحيح لتعليم العربية هو    

الفصحى فسوف يفهم العامية، ومن يتعلّم العامية فإنه ال يستفيد منها يف تعلّم الفصحى              
 أنّ تعلّم الفصحى أسهل من تعلّم العامية بكثري، وليس صحيحا ما            كما .بالقدر املناسب 

وليست عامية،  يشاع من أنّ العامية أسهل من الفصحى، إىل جانب ذلك هناك عاميات             
  .بينما الفصحى واحدة

  
 استغرابه من خلو بعـض كتـب        – رمحه اهللا    –ويبدي الدكتور حممد عمايرة     

وليس مـن املنهجيـة     : " فيقول، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها من القرآن الكرمي        
 العلمية كذلك أن يتقلص احلجم املخصص للقرآن الكرمي إىل حد االختفاء شبه الكامـل             

فهـي  ، وال يصعب أن جتد اخللفية اليت يستند إليها أهل ذلك التوجـه           ، من أحد املناهج  
 classicalيشريون إليها بعنـوان  ، منطلقة من أنّ القرآن الكرمي يعود إىل عربية قدمية

Arabic وهي ختتلف عن العربية املعاصرة modern Arabic ، وهذا التوجه يستند
فالعربية القرآنية يف قطاع كبري     . خرى كالالتينية واليونانية  إىل قياس غري دقيق على لغات أ      

ومـن خـالل    ، ألن الناس يتشربوا من خالل استماعهم وقراءم لَهـا        ، منها معاصرة 
  ٧."موقعها يف قرار وجدان الناطقني ِبها من املسلمني

  

                                      
، الدراسات اإلسالمية، "الثقافة اإلسالمية يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا " ، حممد أمحد عمايرة. د -) ٧( 

  ٣١ - ١ ص ص  هـ١٤١١، ءالشتا



  اءاتـإض

  ٤٦

واحلكم عليها بأا ختضع ملراحل     ، إن إخضاع العربية لتجارب غريها من اللغات      
 عملية ختالف   - ألن بعض اللغات األوروبية مرت بتلك املراحل       -وصدة األبواب بينها    م

ألن العربية لَها طبيعتها اخلاصة ِبها واليت جاءت نتيجة اقتراـا بـالقرآن        ، طبيعة األشياء 
  ٨. الذي وضع عالقتها بالزمن يف إطار يغاير معظم لغات العامل، الكرمي

  
  الناطقني ِبها بالشكلضبط كتب تعليم العربية لغري 

 
  :منها، ميتاز النظام الكتايب للعربية مبيزات

  .والشاذ عن ذلك قليل جداً، نطق يكتبيوما ، فما يكتب ينطق، موافقته للنطق - 
 :تنقسم أصوات العربية من حيث الرسم إىل قسمني - 

ـَـ: حركات • ـِـ، فتحة  ـُـ، كسرة  بل وضعوا رمزاً ، ضمة 
ـْـ  .لفقدان احلركة؛ السكون 

 .بقية أصوات العربية: حروف •
ولكن رمز احلركات جعلوه تابعاً للحروف؛ ، جعل العرب رمزاً لكال النوعني - 

 .فوقها أو حتتها
فجعلوا احلركات فرعية ترسم أحياناً ، وتبعاً هلذا التقسيم فرقوا بني القسمني - 

وأما بقية األصوات فجعلوها أساسية وترسم ، وتترك أخرى تبعاً لظروف اللبس
 .ويستثىن من ذلك بعض النوادر،  كل حالعلى

                                      
، حبوث املؤمتر التربوي" الثقافة اإلسالمية يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا " ، حممد أمحد عمايرة. د -) ٨(

  ٣٢٢ص ،  هـ١٤١١ذو احلجة ، اجلزء األول



  اءاتـإض

  ٤٧

فالعريب ومن تقدم يف دراسة العربية ال حيتاجون إىل رسم ، وهلذا ميزة كبرية - 
 .احلركات يف كثري من املواطن؛ وهذا حيقق اقتصادية النظام الكتايب العريب

  
  :وهناك ثالثة اجتاهات فيما خيص ضبط كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها 

  .الضبط التام للمادة اللغوية •
  .ترك الضبط متاما •
 .ويسميه بعضهم الوظيفي، الضبط اجلزئي •
  

  :والنوع األول هو الصحيح لألسباب التالية
  .العربية لغة معيارية •
  .التشكيل داخل يف بناء الكلمات وإن كان نظام اخلط العريب جعله فرعا •
فهم الذين اكتـسبوا    ترك التشكيل فيما عدا آخر الكلمات يناسب العرب          •

  .وأكثر ما خيطئون فيه هو إعراب أواخر الكلمات، نظام بناء الكلمات
 .أغلب الكتب مضبوطة بالشكل •
فالعرب يعرفون بناء الكلمات ، الضبط الوظيفي خاص بالعرب ال باألعاجم •

، اكتسابا؛ فأبواب الفعل الثالثي الستة يقل من خيطئ ا من العرب
 –ينصر /  نصر - يفْتح / فَتح : شائعة املشهورةوالسيما يف األفعال ال

 برض / ِربضي-فَِرح  / حفْري– مكَر  / مكْري– ِسبح /ِسبحي  .
فَتح :  فهو يعرف أنّ ملعرفة ، اكتسب هذه ا– منذ صغره –فالعريب 

رع تبقى ويعرف أنّ عني املضا، وضرب ونصر مفتوحة الثاين يف املاضي
ومضمومة مع ، وتكون مكسورة مع ضرب وباا، مفتوحة مع فَتح وباا



  اءاتـإض

  ٤٨

بينما يف املقابل جند األجنيب جيد صعوبة يف حتديد عني املاضي . نصر وباا
. ىل من يضبطها له بالشكلوعني املضارع مع أي باب؛ إذن فهو حباجة إ

يف غري الفعل  من حروف و،  الصعوبة ترد يف بقية أبواب الفعلومثل هذه
 . وأمساء

وليس اختباره وتـصعيب األمـر      ، األصل األخذ بيد الدارس إىل الصحيح      •
ولكنه ال يطالب   ، عليه؛ ولذا فإنه ينبغي أن يستقبل النطق والرسم صحيحا        

 .بالضبط يف كتابته اليت أنتجها
إبعاد الدارسني عن الوقوع بعادات نطقية غـري صـحيحة قـد يـصعب               •

 .م الذايتويتأكّد ذلك أكثر يف التعلّ، قاتصحيحها الح
 .ترك الضبط للدارس قد يوقعه بظاهرة التعميم اليت توقع يف اخلطأ كثريا •
أما تعويد الدارس على القراءة دون اعتماد على التشكيل فإنها ال تصلح إال              •

 .للمستويات املتقدمة
 علـى   وخلو اجلرائد واالت وبعض الكتب من الضبط بالشكل ال يشجع          •

ترك الضبط يف كتب تعليم العربية لغري أهلها؛ فالطالب عادة ال يقرأ يف هذه              
وهذه ال تكون إال ملن تقدم يف تعلّـم         ، األنواع إال يف القراءة احلرة املوسعة     

 .اللغة
لذلك هي تفهم قبل ؛ اللغة العربية إذا مل تشكل فال بد أن تفهم من السياق  •

إضافة إىل ذلك فال يفهم من ، لقراءة وهذا يقلل من سرعة ا،أن تنطق
 .السياق إال من تقدم يف اللغة

  .أشهر كتب تعليم العربية لغري الناطقني ِبها جندها مضبوطة بالشكل •



  اءاتـإض

  ٤٩

والتجارب تثبت الدور الكبري الذي يلعبه ضبط الكتب بالشكل للمبتدئني  •
ها  لضبط كتبهم كل-  على سبيل املثال –فاملوريتانيون ، يف تعلّم العربية

حسب ما ، ساعدهم ذلك على حتقيق درجة جيدة يف العربية، بالشكل
يروي لنا أحد املدرسني يف املعهد اإلسالمي التابع جلامعة اإلمام يف 

 :نواكشوط مالحظته بقوله
إنك جتد االهتمام بضبط الكتب التعليمية وأمهات الكتب املتداولة كاملتون 

الصبية أو كتاباً مدرسياً سواء أكان جتد لديهم متناً لتعليم  وحنوها، فقلّما
وهو مضبوط بالشكل كالضبط الذي يف املصحف  للصغار أو للكبار إال

املراحل األساسية ال  بل إن املدرسني يف مدارسهم وخصوصاً. الشريف
يكادون يكتبون كلمة إال وهي مضبوطة معربة، حىت أصبح الضبط لصيقاً 

فكتب الرياضة مضبوطة ،  العربيةوليس الضبط خاصا بكتب اللغة .بالكتابة
للرياضيات يكتب  كأا كتب يف اللغة إىل درجة أنّ كتاب السنة الثانية

فمثالً جتد  للطفل العدد رقماً مث يعلّمه كيف يقرؤه باللغة العربية الفصحى،
كتاب  وهذا يف)  وتقرأ خمسةَ عشر١٥ = ٨ + ٧: (درساً على النحو التايل

كيف : ويبدي تعجبه قائال .ملنهج اللييب للسنة الثانية االبتدائيةالرياضيات، ا
أنّ  تأتى لنا أنْ مل الضبط يف مدارسنا وخصوصاً املدارس االبتدائية، مع

اللغة العربية تعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على الضبط، وكيف يتأتى لطفل 
الضبط بالشكل مث نضبط له يقرأ كلمة ما بالنحو الذي نريد إذا مل نعلّمه  أنْ

   .احلروف كلّ
  



  اءاتـإض

  ٥٠

العربية لغري  وإذا أردت أنْ تعرف أمهية الضبط فاسأل طالب معاهد تعليم اللغة
  : الناطقني ا، فقد سألين أحدهم ذات مرة متعجباً

  أا غري مشكولة؟  كيف تقرؤون الصحف مع
وخبلفيتنا عن الكلمة  ولناإننا نقرأ لغتنا العربية ال بعيوننا فقط بل بعق: فأجبته

  . وسياقها
  

 أنْ -غض اإلهاب   خصوصاً إذا كان طفالً- ولكن أىن للمبتدئ يف التعلم
أمامه غري  يدرك كل ذلك، وكيف للمعلم أن يغضب من خطأ طفل يف القراءة والكلمة

   أو أنه مل يعلّمه الشكل؟، مضبوطة بالشكل
   

 اليت السبب األهم من مجلة األسباب أنْ أرى هذا، وإني بعد النظر والتأمل
 االهتمام بضبط الكتب التعليمية املوريتانينيأدت إىل جودة التكوين اللغوي لدى 

وحنوها، فقلّما جتد لديهم متناً لتعليم الصبية أو كتاباً  وأمهات الكتب املتداولة كاملتون
  .أو للكبار إال وهو مضبوط بالشكل مدرسياً سواء أكان للصغار

  
التكوين  خالصة هذا الكالم أنّ اهتمامهم بالضبط بالشكل من أسباب جودةو

ولقد ، بل حىت يف املغرب،  وحدها وهذا األمر ليس خاصاً مبوريتانيا. اللغوي لديهم
  . طالبنا املغاربة يف املعهد أنهم يلزموم بالضبط إىل السنة األوىل املتوسطة عرفت من

  



  اءاتـإض

  ٥١

  استخدام اللغة الوسيطة
  

لغة الوسيطة ويعىن ِبها استخدام لغة أخرى غري اهلدف وسيلة لتعلـيم اللغـة              ال
وقد تكون لغة   ، وقد تكون هذه اللغة الوسيطة اللغة األم للدارسني       ،  اللغة العربية  -اهلدف

، وقد تكون لغة يظن أنـها شـائعة      ، مشتركة يفهمها الدارسون مع اختالف لغام األم      
ويفترض مستخدمها أنـها ستفيد الدارسني     ، "الترمجة  " واللغة الوسيطة يسميها بعضهم     

  .يف تعلم اللغة اهلدف
وقد يـستخدمها   ، واللغة الوسيطة قد تستخدم يف كتب تعليم اللغة لغري أهلها         

  .املعلمون يف الفصول لتعليم اللغة لغري أهلها
  

ض ولذا يلجأ كثري منهم إىل التعوي     ، وإعداد كتب اللغة لغري الناطقني ِبها صعب      
ويشجعهم على ذلك إقبال الطلبة واملعلمني على هذا        ، عن ذلك باستخدام اللغة الوسيطة    

ولكنـهم ال يـدركون     ، ولتوفري اجلهد يف التعلّم   ، النوع من الكتب؛ لسهولته يف نظرهم     
وما يترتب على   ، خطورته وما يسببه من ضعف للمتعلم وقصور يف تفكريه باللغة اهلدف          

  . وال يتبني هلم ذلك إال بعد فوات األوان، نيذلك من آثار على املتعلم
 

  : جماالت استخدامها
  : ومن هذه ااالت، ختتلف ااالت اليت يرون أا حباجة إىل اللغة الوسيطة

  .ترمجة مفردات الكتاب - 
 ).اجلُمل ( ترمجة التراكيب اللغوية  - 
 .إعطاء التعليمات لنصوص الكتاب وتدريباته - 



  اءاتـإض

  ٥٢

 .ترمجة كامل نصوص الكتاب - 
 .ترمجة ذلك كله عند بعضهم - 
 .وإن مل تكن مثبتة يف الكتاب، يستخدمها املدرس يف الفصل - 

  
  :استخدام اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة

أو بتوسع  إما  خيتلف املؤلفون يف استخدام اللغة الوسيطة؛ بني مؤيد الستخدامها          
مربراتـه املعلنـة   ولكلّ من الفريقني    ، وبني معارض الستخدامها بإطالق   ، بصورة ضيقة 

  .واملباشرة أحيانا ومربراته املخفية وغري املباشرة أحيانا أخرى
   

  : مربرات مستخدمي اللغة الوسيطة-أ 
يذكر هذا الفريق جمموعة من األسباب اليت حتملهم إىل اسـتخدام اللغـة             

  :ومن املربرات، الوسيطة يف كتبهم اليت أعدوها لغري أهلها
  . التراكيب أو غريمهالتوضيح معىن املفردات أو - 
 .لتقريب معىن املفردات أو التراكيب أو غريمها - 
 .لتوفري الوقت يف بيان املعىن - 
 .لتوفري اجلهد يف ذلك - 
 . لتسهيل تعلّم اللغة وتعليمها لكل من الطالب واملعلّم - 
 .لسرعة تعلّم اللغة وتعليمها لكل من الطالب واملعلّم - 
 .إلراحة الطالب من بذل اجلهد يف التعلّم - 
 .إلراحة املعلم من بذل اجلهد يف التدريس - 

 



  اءاتـإض

  ٥٣

  : مربرات مانعي استخدامها بإطالق–ب 
ويذكر هذا الفريق أيضا جمموعة من األسباب اليت حتملهم على جتنب استخدام              

اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها؛ ملا الستخدامها من آثار سيئة              
ومن مـربرات جتنـب     .  وعلى النظرة للعربية يف نظرهم     وسلبية على عملية التعلم   

  :استخدامها عند هذا الفريق
  .لتثبيت العربية يف ذهن الدارسني - 
 .لصالحية الكتاب ملختلف اللغات واجلنسيات - 
 .لتدريب الدارسني على بذل اجلهد يف اللغة اهلدف - 
 .اللغة اهلدفبلتدريب الدارسني على التفكري  - 
 . التركيز على اللغة اهلدفاستخدامها يفقد الدارسني - 
 .فما يتعلم سريعا دون تفكري يفقد سريعاً، استخدامها يؤخر عملية التعليم - 
 .استخدامها يعيق تعلم اللغة اهلدف - 
، وطاملا أم استطاعوا أن يتعلموها      يكتسب األطفال لغتهم األم دون ترمجة      - 

 .دون ترمجة، ففي اإلمكان فعل نفس الشيء عند تعلم لغة أجنبية
وإذا مل يستخدمها   ، إذا استخدم الدارس اللغة الوسيطة مر عقله بعدة مراحل         - 

 .وينصب تفكريه على اللغة اهلدف فقط، مير عقله مبرحلة واحدة
 .اآلثار السلبية الناجتة عن استخدامها - 

  
  :الغلو يف استخدام اللغة الوسيطة

الكتاب يغلـون   كما سبق يف جماالت استخدام اللغة الوسيطة هناك جمموعة من           
مع عدم احلاجة إىل    ، يف استخدامها؛ فتراهم أحيانا يترمجون كل شيء أو أغلب األشياء         



  اءاتـإض

  ٥٤

ويكررون الترمجة كلما تكـرر اللفـظ    - مثل الصورة -الترمجة؛ لوجود وسيلة أخرى  
  .العريب

  
ويصعب عليه  ، بل إن القارئ لبعض صفحات هذا النوع من الكتب يكاد حيار          

حيث تبدو الصفحة مقـسمة إىل      ، اللغة اهلدف وأيهما اللغة الوسيطة    حتديد أي اللغتني    
وإذا كان هناك صور فإنـها تتوسط هـذين        ، عمودين األمين للعربية واأليسر للوسيطة    

  .العمودين
  

كمـا  ، ومن هنا تشعر بأن هذا النوع من الكتب كأنـها معاجم ثنائية اللغـة            
ل تتحول إىل هـدف؛ حيـث يـتم         تشعر بأن هذه الوسيطة وهي جمرد وسيلة يف األص        

  .التركيز عليها
  

لتعلـيم اللغـة العربيـة      ...  برنامج - واألمثلة كثرية    –ومن األمثلة على ذلك     
ويف ، ويف الوسط صورة لتفاحـة    " تفاحة"فتجد مثالً على ميني الصفحة كلمة       ، لإلجنليز

هـل  ،  أن يسأل  ويف هذا املقام لسائل   . وهكذا...اليسار ترمجة كلمة تفاحة إىل اإلجنليزية     
سيبقى بعيداً عن الصورة؟ إذا كان كذلك فلماذا وضعت الصورة؟          " تفاحة"معىن كلمة   

: ويف هذا مزيد من التكاليف اليت ال معىن لَها        ، أوسيلة أم ِحلية؟ قد تكون حلية وإخراجاً      
صحيح أن داللة الصورة ليست قطعية مائة باملائة وهذا أمـر طبعـي             . إال رد التشويق  

  .وعليه فيكتفى بغلبة الظن،  هذا اال قطعيات إال القليلفليس يف
  



  اءاتـإض

  ٥٥

وحنن يف هذا املقام ال نقصد ما شاع يف األسواق مما يدعي أنه لتعليم اللغة بثالثة                
تلك الكتيبات التجارية اليت هي أشبه مبعاجم ثنائية اللغة لبعض األلفاظ الـشائعة يف      ، أيام

ومبقابله ترمجته إىل اللغة الوسـيطة أيـاً        ،  اهلدف املواقف الشائعة حيث يذكر لفظ اللغة     
تعلم الفرنسية  "و، "تعلم اإلجنليزية بثالثة أيام   : "ومن أمثلة عناوين هذه الكتيبات    . ،كانت

  .وهكذا"...بثالثة أيام
  

يتبادر إىل ذهنـه    ، العربية لإلجنليز : من مثل ، وإن الناظر يف عناوين بعض الكتب     
اللغـة  ، ت أحيانا من النظر يف التقابل اللغوي بني اللغـتني         ما يقتضيه أصول تعليم اللغا    

ليبدأ الكتاب مبا يتفق عليه وما هو مشترك ويؤجل غريه          ، واللغة األم للمستهدفني  ، اهلدف
كما أنه ينبغي دراسة جمتمع املستهدفني ليبدأ الكاتب باملواقف اليومية          .تسهيالً للدارسني 

 وأهدافهم؛ وذلك أدعى إىل معرفة اللغة وسـرعة         وليلبي حاجام ، الشائعة يف جمتمعهم  
  .تعلمها

  
 فإن كثرياً من كتب تعليم اللغات اليت تغلو يف استعمال           - ويا لألسف  –ولكن  

بل إنّ املسألة ترمجـة     ، اللغة الوسيطة ال نرى فيها أثراً ملا سبق من نتائج التقابل اللغوي           
ميكن أن يعاد إخراجه إىل كـثري مـن         ومن مث فإن الكتاب نفسه      ، العربية إىل اإلجنليزية  

  .وما على الكاتب إال أن يغري اللغة الوسيطة مع ثبات اللغة اهلدف، اللغات
  

  :بني تعليم العربية وتعليم غريها من اللغات
لـه  ، يكاد املرء جيزم بأن التوسع يف استخدام اللغة الوسيطة يف تعليم العربيـة            

مر بتجربة تعلم لغة من اللغات دون استعمال        فكثري من الناس    ، نصيب األسد بني اللغات   



  اءاتـإض

  ٥٦

حني تكون اللغة اهلـدف هـي       خيتلف  ولكن األمر   ، ويرى ذلك مقبوالً  ، اللغة الوسيطة 
أن فلماذا يتصور ذلك؟ يف رأينا      ، ريى من الصعوبة االستغناء عن اللغة الوسيطة      ؛ ف العربية  

سرت على لغتهم وكلما كانت     األمر يعود إىل االزامية النفسية لدى العرب بعامة واليت          
ولذا جتاوز اسـتخدام اللغـة      ، االزامية النفسية أكثر عمقا كانت النظرة إىل اللغة أقل        

  .الوسيطة يف تعليم العرب القدر الذي ميكن أن يقبل
  

وما يوجـد  .  بدون استخدام اللغة الوسيطة- إال فيما ندر   -واللغات احلية تعلّم    
فهو معد مـن قبـل العـرب        ،  استخدام اللغة الوسيطة   يف األسواق منـها مما أعد مع     

  .أو معد من قبل غريهم هلدف جتاري حبت، أنفسهم
  

 الرأي الذي مينع استعمالـها بإطالق؛ حيث إنّ املربرات لـذلك           إىلوحنن منيل   
، بل يعتمده اخلرباء يف تعليم اللغات     ، وهذا االجتاه تأخذ به كثري من اللغات العاملية       ، كثرية
ونوصـي  ده كثري من املختصني يف هذا الفن ،         ويؤي، ية ليست أقل شأناً من غريها     والعرب

 ويف إعـداد كتـب     بترك استخدام اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها          
  .؛ ملا يف ذلك من فوائد مجة تعود على اللغة العربية وعلى متعلّميها ومعلّميهاتعليمها

  
،  الكتاب صاحلاً لدارسني خمتلفي اللغات متبايين اجلنـسيات يصبح حمتوى  وذا  

  :ويضاف إليها ما يلي، ومربرات هذا الرأي كثرية كما سبق
ولـذ فإنــها   ،  يقود إىل التوسع والغلو يف اسـتخدامها استخدام اللغة الوسيطة   - 

حىت ولو كـان    ، تتحول عند بعضهم من جمرد وسيلة إىل غاية مقصودة بذاتـها         
 .ستغناء عنـهايف املوقف ا



  اءاتـإض

  ٥٧

 .يف تركها بعد عن مزامحة اللغة اهلدف - 
 .تسبب اإلحباط للدارسني مع أنـها ال تكلف املعد إال قليال من اجلهد - 
وأنـها ال تتعلم إال بواسطة لغـة       ، يف استخدامها ملمح إىل صعوبة اللغة اهلدف       - 

 .أخرى
هـدف   الغلو يف استعمالـها حيولـها من جمرد وسيلة توضع حيث احلاجة إىل             - 

 . تثبت وإن مل يكن لـها حاجة، مراد بذاته
 .الغلو يف استخدامها يعيق عملية التعلم؛ حيث ال يفكر املتعلم باللغة اهلدف - 
 .يف استخدامها إحياء بأن الكاتب فكّر باللغة الوسيطة مث ترجم إىل العربية - 
لب من  مع أن أغ  ، وأغلب لغة وسيطة تستخدم يف تعليم العربية هي اللغة اإلجنليزية          - 

، وما استخدمت إال لشيوعها من ناحيـة    ، يتعلم العربية ليسوا ممن لغتهم اإلجنليزية     
 .وألن الكاتب يعرفها من ناحية أخرى

وإن تكرر اللفظ يف صفحات     ، تعود اللغة الوسيطة املتعلم على احلاجة إليها دائما        - 
 .متعاقبة؛ ألنه مل يبذل اجلهد يف تعلمها

تعزز من ترك اللغة الوسيطة؛ حيث إن املعلم إذا مسح          جتارب املعلمني يف الفصول      - 
وإذا مـنعهم بـذلوا جهـدهم       ، للطالب بالترمجة أو ترجم هلم توسعوا يف ذلك       

 .وتوصلوا إىل املعرفة جبهدهم فثبتت اللغة يف أذهام
 .بعض من يستخدمها يف كتابه قد يكون هدفه التجارة أكثر من تعليم اللغة - 
وما وقع فيها من املختصني إمنا فعلـوا        ،  من غري املختصني   الذين يقبلونـها غالباً   - 

فقدموا هلم ما يطلبونه ال مـا       ، ذلك ألم رأوا بعض من يف السوق يطلب ذلك        
 .ينبغي أن يقدم هلم

  



  اءاتـإض

  ٥٨

ويوصى بإيضاح املعىن وبيانه بغري اللغة الوسيطة من تقنيات التعليم؛ مـن صـور              
كمـا  ، تعلّم مع تشويق الدارسني للمادة العلمية     وإخراج يقود إىل سرعة ال    ، وبرامج فعالة 

يوصى بعدم املبالغة يف إراحة املتعلّم واملعلّم إراحة وقتية من خالل ترمجة العربية إىل لغته؛               
وإعاقة للعملية التعليمية الصحيحة اليت     ، ألنّ هذه الراحة الوقتية عاقبتها تعب يف املستقبل       

  .فكري باللغة العربية وهي اهلدفتقود إىل التواصل اللغوي الصحيح والت
  



  اءاتـإض

  ٥٩

  الثقافة يف كتب تعليم اللغة
  

، وتعتـرب مكونـاً      وتعلّمها   حتتل الثقافة مكانة هامـة يف تعليم اللغات األجنبية       
أساسياً ومكمـالً مهماً حملـتوى املـواد التعليمية يف هذا امليـدان؛ لذلك ال بـد أن             

ـة اندماجاً كامـالً يف املـادة التعليميـة ويف        تندمـج العناصـر الثقافية للغة املستهدف    
  .مجيع أوجه التعلّم ووسائـله خاصـة الكتاب

   
ولقد أثبتت الدراسات أن معظم الدارسني يعلمون أن املعلومـات واملعـارف            
الثقافية هدف أساسي من أهداف أي مـادة تعليمية لتعلّم اللغـة األجنبــية، كمـا               

  . من عوامـل النجاح يف تعلم اللغـة واستخدامهايعلمون أيضاً أنـها عامـل مهم
  

كما وجـد أن الكثري من هـؤالء الدارسني يتوقّعون عندما يبدءون تعلّم اللغة            
أن حيصلوا على قدر معين من القدرة على توظيف الثقافـة كمحـتوى للغـة بـنفس               

نهم ســوف   القـدر الذي حيصلون عليه من اللغة كوعاء للثقافة، كما يتوقعون أيضاً أ           
يدرسـون أهل اللغة متاماً مثلما يدرسـون اللغة، ولذلك قيل إن جنـاح الـشخص يف               
التفاهم واالتصال واالندمـاج والتعامل مع أفراد الشعب، يعتمد على احلصيلة الثقافيـة            

  . اليت تعلمها على حـد سـواء
  

ض لثقافة وليس من اليسري تعلم لغة ما دون التعر، إنّ اللغة هي وعاء الثقافة
والثقافة العربية بعد نزول .  )قيمهم واجتاهام وأمناط معيشتهم وعقائدهم( ، أصحاِبها

وأصبحت اللغة العربية لغة تعبدية يفرضها ، القرآن الكرمي بلغة العرب صارت إسالمية



  اءاتـإض

  ٦٠

الدين اإلسالمي أينما حل، وحيملـها معه حيثما انتشر، والعربية هي لغة الثقافة 
  . منازعاإلسالمية بال
  

إنّ بني الشعوب اإلسالمية وحدة وروابط قوية ما دام يف العربية قرآن ال 
وإنّ كتاب تعليم اللغة ال بد له أن حيقّق أكرب قدر . خيتلف يف نطق حرف واحد منه اثنان

من حاجات الدارسني الذين يستخدمون هذه الكتب على اكتساب املهارات اللغوية 
وانب اللغوية اليت يريدون اإلملام ِبها، وعلى فهم الثقافة اليت املنشودة، وعلى معرفة اجل

  .يتعلمون لغتـها
  

وإذا كانت اللغة من أقوى روابط اتمع الواحد فهي من أكثر الوسائل قـدرة              
على نقل ثقافتهم إىل اتمع العاملي كلّه؛ وهنا تربز القيمة الكبرية ملا تبذله الـشعوب يف                

بناء غريهم من الشعوب، وهنا أيضا تكمن الدوافع احلقيقية وراء          سبيل تعليم لغاتـها أل   
استنـهاض اهلمم والبذل واجلهود حنو تأليف كتب لتعليم العربية يف السنوات األخرية،            

أو حفـظ   ، إنّ األمر ليس جمرد حرص على تدريب اآلخرين على نطق أصوات العربية           
إنّ كتابا يؤلف لتعليم العربيـة      . عمقإنه أبعد من ذلك وأ    . كلماتـها أو تعرف تراكيِبها   

لن يكون جمرد وسيلة لتنمية مهاراتـها أو إتقان استعمالـها وإمنا هو ناقل لتاريخ أمـة               
وأغلى ، ومعرب عن حضارة شعب متميز املالمح، ترتبط لغته بأعز ما لديه          ، عريقة التراث 

  .ما عنده إنـها لسان عقيدته ولغة كتابه املبني
 

ففـي  ،  العربية اليت ينبغي أن حتويها اللغة هي الثقافة اإلسالمية         إنّ ثقافة اللغة  
،  عن األسباب األساسية لتعلم العربيـة - رمحه اهللا–دراسة أعدها الدكتور حممد عمايرة      
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 هو تعلم اإلسالم واالسـتزادة مـن معرفـة          ٪   ٩٨ و   ٪ ٨٦كان الدافع األكرب مابني     
ثانية ترتيباً لإلجابة بالرغبة يف معرفة حضارة       يف حني كانت النسبة ال    ، احلضارة اإلسالمية 

، أو طلباً ملكانة اجتماعيـة    ، للمساعدة يف طلب وظيفة   ، واالستزادة من ثقافتهم  ، العرب
اللغـة العربيـة لغـري     فإنّ ثقافة معلّم، على ذلك وبناء. أو غري ذلك..مبعرفة لغة عريقة

وتنميـة املهـارات    هوم اللغوي،الناطقني ا جيب أن تبىن على ما به يتحقق تعميق املف
  ٩. على أسس سليمة من أجل تعميق املفهوم الديين لديهم، اللغوية لدى الدارسني

  
  أنواع الراغبني يف دراسة اللغة العربية

  
 غري مسلمني  مسلمون وغري مسلمني  مسلمون

o  ــدون يريـ
ــة  الثقافــ

  .اإلسالمية
o ايقبلو.  
o  ــم ــع هل داف

  .قوي
o   عرض الثقافة

بـــصورة 
اشرة وغري  مب

 .مباشرة

oo   مــع الثقافــة
  .اإلسالمية

o  ــب ــب جان يغل
  .املسلم

o تكون بابا دعويا.  
o أدعى لتعلم اللغة.  
o     قد مييل العرض إىل

ــري   ــة غ طريق
 .مباشرة

o الكتاب أهدافه ملعد.  
o تكون بابا دعويا.  
o أدعى لتعلم اللغة.  
o خيفف من اجلرعات الثقافية.  
o ويكتفى باملالزم وما يأيت به السياق.  
o مبا يصادم أساسيات الدينال يؤتى .  
o تعرض بطريقة غري مباشرة.  
o ال ينبغي املبالغة يف جماملة الدارسني.  
o ال ينبغي ترك الثقافة بدعوى احليادية.  
o         صاحب احلاجـة ال يفـرض علـى

 .اآلخرين الطريقة

  

                                      
دوة تطوير برامج إعداد معلمي ن، " اإلعداد الثقايف ملعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها "،  خليل أمحد عمايرة.  د-) ٩(

 ٩٥ - ٨٠ص ، اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى ، اخلرطوم
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  مراحل إعداد الكتاب

  
 .املرحلة التحضريية �
 .مرحلة ختطيط خريطة العمل �
 . وأمناط التدريباتمرحلة مجع النصوص اخلاصة �
 ).مسودة ( مرحلة تعبئة خريطة العمل األولية  �
 ).تبييض ( مرحلة الكتابة الفعلية  �
 .مرحلة املراجعة الشاملة �
 .مرحلة طباعة الكتاب �
 .مرحلة جتريب الكتاب �
 .مرحلة تعديله بعد التجريب �
 .مرحلة تطوير الكتاب، وهي مستمرة كلّما اقتضت احلال �

  
  :إلعداد الكتاباملرحلة التحضريية 

متد املعلم بأداة اإلعداد من اجلوانب النظريـة واألمـور          ، وهي مرحلة أساسية  
وتتيح له مقارنة ما كتب     ، التطبيقية من كتب أعدت لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها         

من أحباث نظرية حول أصول إعداد الكتب لغري الناطقني باللغة، وكيف يقدم كلّ عنصر              
ويقارن كلّ هذا مبا عمل فعالً وهل يتمشى معه         ، مهارة، وكيف يتم التكامل بينها    وكلّ  

ويالحظ أيضاً االختالف بني املؤلفني يف طرق معاجلتها ويف تقدميهم اللغـة لغـري          ، أم ال 
ويستطيع بعد ذلك أن يتبني ما ميتاز به كل مؤلّف، وكيف يبين هو كتبه حمققاً ما                ، أهلها
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ويكون يف هذه املرحلـة  ، وجمتنباً ما وقعوا فيه من سلبيات   ، جيابياتتوصل إليه غريه من إ    
  .ابتدأ من حيث انتهى اآلخرون

  
وهذه املرحلة متد املعد بأداة متكّنه من الدخول يف مرحلة اإلعداد الفعلي وقد             

وكيف يعاجل القضايا املختلفـة بتسلـسل        ، تشبع مبا يعينه على حسن بناء مادته اللغوية       
  .وانسيابية

  
  :وميكن تقسيم هذه املرحلة إىل قسمني

  . تطوير ذات املؤلف يف ميدان التأليف– ١
  . دراسة خصائص الدارسني وبيئتهم– ٢

  
  :تطوير الذات: أوال

وهنا ينبغي للكاتب أن جيري بعض الدراسات األساسية يف هـذه املرحلـة،             
 دراسات سابقة على    ويقصد بالدراسات األساسية هنا، ما جيريه املؤلف أو يستعني به من          

تأليف الكتاب تساعده يف إعداده على أسس علمية وليس جمرد آراء خاصـة وتصورات             
  : ومن هذه الدراسات. ذاتية
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  .االطالع على كتب علم اللغة والدراسات اللغوية وأحباثها
↓ 

  .االطالع على كتب علم اللغة التطبيقي وأحباثها
↓ 
  .اللغة لغري الناطقني ِبها وأحباثهااالطالع على كتب إعداد مواد 
↓ 

  .االطالع على كتب تعليم اللغة لغري الناطقني ِبها
↓ 

  .االطالع على كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها وحتليلها وتقوميها
↓ 

  .املرور بالتجربة الفعلية يف إعداد كتب تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها
↓ 

  .عات املستمرة بعد تطبيق الكتب وتعليمها يف البيئة اليت أعدت لَهااملراج
↓  

  .وقادرا على الدخول يف مرحلة إعداد الكتاب، وبعد هذا كله سيصبح خمتصا
  

 :دراسة خصائص الدارسني وجمتمعهم: ثانيا
مــثل  ( دراسـة خصائص الدارسني واجلوانب النفسية املختلفــة عنـدهم          

 اللغـة العربية، دوافعهم من ذلك، مشكالم فيها، ميـوهلم حنــو            اجتاهام حنو تعلم  
  ).إخل ... املوضوعات املختارة للكتاب، قدرام اللغوية

  
دراسـة خصائص اتمع الذي سيجري تدريس الكتاب فيه، وإىل أي          وكذلك     

  .مـدى تساعد ظـروفه على تعلم اللغة العربية
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   هل هو جمتمع عريب ؟ 
  ع أجنيب ؟هـل هو جمتم

  هل هو جمتمع مسلم غري عريب ؟ 
  هل هو جمتمع ثنائي اللغة تسـود فيه العربية ولغة أخرى ؟

 هل هو جمتمع مفتوح يتيح الفرصـة لالختالط جبنسيات خمتلفة من بينــها            
  العرب ؟ وما إمكانيات ذلك؟

   . ١٠ إىل غري ذلك من أمور تتعلق بالبيئة اليت سيدرس فيها الكتاب
  

    

                                      
الكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى إعداده ، رشدي طعيمة. حممود الناقة و د. د -  )١٠(

 ١٣٦-١٣٥ص ، حتليله تقوميه

 ملن يؤلف الكتاب

 للصغار ألغراض عامة ملبتدئني

 للشباب ألغراض خاصة ملتوسطني

 ملسلمني

ملسلمني 
  ولغريهم
 

 لبيئة معينة

 لبيئات متعددة

 ملتقدمني للكبار لغري مسلمني
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  مصاحبات كتاب الطالب

  
   كتاب الطالب الكتاب املصاحبة لـه          يعد ة املواداألساس الذي تدور حوله بقي 

              تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها يكتفون به، ولكن ي موادوالداعمة له، وبعض معد
 الناطقني ِبها هو الذي يـضيف إىل  االجتاه الصحيح يف إعداد مواد تعليم اللغة العربية لغري      

، والتسجيالت الـصوتية،    اتكتاب الطالب مواد مصاحبة؛ ككتب التدريبات والتمرين      
  .واألقراص املدجمة، والوسائل املعينة لتدريس الكتاب، ومرشد املعلم، واملعجم

  
  : التمريناتكتب / كتاب 

 ختتص كل جمموعة    وهذا الكتاب عبارة عن جمموعة من التمارين املتدرجـة اليت        
منـها بدرس أو قسم معين من دروس املـادة األساسية أو أقسامها، وـدف هـذه               
التمارين إىل إعطاء التالميذ مزيداً من التدريب على استعمال مفردات الدرس وتراكيبـه             

ويقوم الطــالب عـادة     . اللغوية، وتعزيز مفردات الدروس السابقة وتراكيِبها اللغوية      
هذه التمارين يف البيت، والتأكد من صحة إجابتهم يف الصـف مع املدرس            باإلجابة عن   

. أو مبقارنة إجابام مع اإلجابات الصحيحة املوجودة يف كتاب التمارين التحريرية ذاته           
وبعض الكتب والسالسل تدمج كتاب التدريبات مع كتاب الطالب؛ لتـصبح كتابـا             

  ."العربية بني يديك"كما هو الشأن يف ، واحدا
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  : املواد السمعية

، يستمع إليـه الطـالب وحياكونـه      ، وقد تكون أشرطة مسعية أو قرصا مدجما      
ومن أفضل الوسائل اليت تعني على حتقيق       . ويدرب الطـالب على مساعها والتحدث ِبها     

ذلك التمارين الصوتية اليت تستخدم يف خمترب اللغة أو  يف الصف أو البيـت باسـتعمال                 
وتتخذ هذه التمارين الصوتية متارين املادة األساسية منطلقاً لــها مث           . مسجل اعتيادي 

  . تضيف إليها متارين متنوعة تشتمل على مفردات الدرس وتراكيبه اللغوية
  

والفرق بني كتاب التمارين الصوتية وكتاب التمارين التحريرية يكمن يف طبيعة           
لح لالستعمال يف خمترب اللغـة أو      التمارين الصوتية، إذ إنّ بعض أنـواع التمارين ال تص        

بواسطـة املسجل، ومن هذا الضـرب متـارين الترمجــة أو مـلء الفــراغ أو               
وقد يستعمل كتاب التمارين الصوتية املدرس وحده أو املدرس والطــالب        . املطابقـة

  ١١. طبقاً للطريقة اليت يتبعها الكتاب
  

ـ           ا يـأيت يف كتـاب      على أن تؤخذ مادة التسجـيالت من مادة الكتاب أو م
التطبيقات وعلى أن يتوافر هلذه التسجـيالت فنيون يف معامـل اللغات وأيضاً ناطقون            

وحيسن استعمالُها يف تعليم اللغـة العربيـة لغـري          . ممن تتميز أصوام باجلودة والدقـة    
  .الناطقني ِبها خاصـة يف املراحـل األوىل منه

  
  

                                      
  ١٠٨-٧١ ، اجلزء الثاين ، ص  تعليم العربية لغري الناطقني االسجل العلمي للندوة العاملية األوىل ل  - ) ١١(
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  : املواد السمعية البصرية
وقد تكون قرصا مدجما لعرض      ،قات من صور وكلمات وألعاب    وقد تكون بطا  

  :املادة ومساعها
o عرضا ثابتا.  
o عرضا متحركا.  
o عرضا تفاعليا.  
o عرضا دراميا حيا. 
  
  : دليل املعلم/ كتاب املعلم / مرشـد املعلم 

، )فـصول (حنن نعلم أن الكتاب األساسي قد يستخدم يف شكل تعليمي نظامي           
إخل، كما نعلم أنه قد يستخدمه معلم مـن أبنـاء           ... وحـروقد يستخدم يف تعلم ذايت      

ويف كل األحـوال ينبغي أن     ،  العربية، وقد يستخدمه معلم للغة العربية ليس من أبنائها          
وينبغي أن حيتوي الدليل على األساسيات الضرورية للمعلم        ، يرافق الكتاب دليل للمعلم   

  ١٢. وما ينبغي أن يلم به من اجلانب النظـري
  
ا يشتمل عليه كتاب املعلمومم:  

o توجيهات عامة للمعلم فيما خيص تعليم اللغة لغري الناطقني ِبها. 
o توجيهات عامة يف إدارة الصف. 
o تزويد املعلم بكيفية عرض الدروس وتقدميها. 

                                      
وقائع " خطة مقترحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها " ، حممود كامل الناقة. د - ) ١٢(
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o تزويد املعلم بكيفية إجراء التدريبات على اختالف أنواعها. 
o نصوص فهم املسموع. 
o حل التدريبات. 
o ة إضافيةاقتراح أنشط. 
o صورة مصغرة لكتاب الطالب. 

ن معلم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها إما أن يكـون من أبناء لغـة الـضـاد               إ
. ويف كلتا احلالتني يكون ملرشد املعلم دور هام وفائـدة ال غىن عنــها            . أو من غريهم  

 أم غري عـريب حباجــة       فاملعلم غري املؤهل تأهيالً تربوياً ولغوياً كامالً سواء أكان عربياً         
ملرشد املعلم ليستفيد من األساليب املختلفة اخلاصـة بتدريس األصـوات واملفـردات           

كما أن معلم العربية غري املتمكن منـها والذي يلقى صعوبة          . والتراكيب اللغوية وغريها  
جيد يف مرشد املعلم ما يعينه على تقدمي الدرس         ؛  يف تكوين اجلمـل الالزمـة لطـالبه      

  ١٣. للطـالب وحيسن من مهاراته اللغوية
  
  :املعجـم

وهو معجم يرافق الكتاب ويتضمن جمموعة من املفردات األساسية املناسبة لكي           
ليعينه أوالً على دراسـة الكتـاب بـشكل أعمـق         ؛  تكون رصيداً لغوياً يلم به املتعلم       

نطلق هذا املعجـم    وميكن أن يكون م   . وأوسـع، ويعينه ثانيـاً على تنمية ثروته اللغوية      
ومـن  ، من الكتاب فتقدم معانيها املترادفـة واليت مل يقدمها الكتاب هذا من جانـب            

جانب آخر يقدم املعجم املفـردات اليت تنتمي إىل أسـرة واحدة منبثقـة من الكتاب             
مث نرى الكلمات الـيت     ،  ويقدم املعجم كلميت والد ووالدة      ) أم  ( ،  )أب(مثل كلمـة   

                                      
  ١٠٨-٧١ ، اجلزء الثاين ، ص  ىل لتعليم العربية لغري الناطقني االسجل العلمي للندوة العاملية األو - ) ١٣(
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 اـال ومل يقدمها الكتاب لنضعها يف املعجم مثل عم وعمـة، وخـال             تنتمي إىل هذا  
ومن أمثال ذلك مفردات الزمن واأللوان واألطعمة وأدواتـها، واجلسم،         . إخل... وخالة

هـو  وأن يأخذ شكـالً منطقياً متدرجــاً،       واحليوانات والنباتات واملدرسة ، وميكن      
ده يف ضـوء مادة الكتـاب ومـا تـرى          حيتاج إىل جمموعـة من خرباء املعاجم إلعدا      

  ١٤. إضافته
  

 :وبإجياز هذه بعض مسات الكتاب اجليد
  .إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه •
  .املادة التعليمية تناسب عمر الدارسني •
  .عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية املقترحة •
  .الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له •
  .الصحيحةلغة الكتاب العربية الفصحى  •
  .ال يستخدم الكتاب اللغة الوسيطة •
  .صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له •
تبين الكتاب ملبدأ التدرج وااللتزام بـه يف شـىت أجزائـه ونـصوصه       •

  .وتدريباته
 .يعاجل الكتاب العناصر واملهارات اللغوية كلها بصورة متكاملة •
  .يهتم الكتاب باألصوات العربية والتدريب عليها •
  .ويعرضها بتدرج مقبول، ب باملفرداتيهتم الكتا •

                                      
وقائع " خطة مقترحة لتأليف كتاب أساسي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها " ، حممود كامل الناقة. د - ) ١٤(
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 .ويعرضها بتدرج مقبول، يهتم الكتاب بالتراكيب •
  .وتعرض بصورة متدرجة، يهتم الكتاب مبهارة االستماع •
  .وتعرض بصورة متدرجة، يهتم الكتاب مبهارة الكالم •
  .ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة، يهتم الكتاب مبهارة القراءة •
  .ويعرضها بصورة مناسبة ومتدرجة، بةيهتم الكتاب مبهارة الكتا •
  .يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة •
  .عدد التدريبات يف الكتاب مناسب •
  ...قطع قرائية، حوار ية: نصوصه متنوعة •
  .شتمل الكتاب على عدد كاٍف من اختبارات التحصيلي •
  .له مصاحبات مساعدة على تعلم اللغة •
 .واد التعليمية املصاحبةيتحقق التكامل بني امل •
  .يعني كتاب املعلم املعلم على رسم اخلطة اليومية والفصلية •

 



  اءاتـإض

  ٧٢

  تقومي كتب تعليم اللغة وحتليلها
أصبح التقومي مصاحبا ألي برنامج تربوي منذ وضعه يف صورة مكتوبـة إىل             

نفيـذه  جتربته وتطبيقه ميدانيا، وأي برنامج خيلو من التقومي ولو يف خطوة من خطوات ت             
وبالتقومي نعـرف   . فهو برنامج قاصر، بل إنه فقد أهم مقومات صالحه وعوامل جناحه          

 . مدى حتقيق األهداف التربوية لربنامج ما
  استمارة تقومي كتاب تعليم اللغة لغري الناطقني ِبها

     ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  املستوى٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠:  اسم الكتاب
  :أحكام عامة: أوال

  درجات التقومي
 نودالب م   +3  -

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
       .حجم الكتاب مناسب١    
        .عدد صفحات الكتاب مناسب للمستوى٢    
        .عدد الدروس مناسب للمدة الزمنية املقترحة٣    
       .إخراج الكتاب مناسب ومشجع على استخدامه٤    
        .حجم حروف الكتاب مناسب للمستوى٥    
       .يمية تناسب عمر الدارسنياملادة التعل٦    
       .الدرس الواحد مناسب للزمن احملدد له٧    
       .لغة الكتاب العربية الفصحى٨    
       .تراعي لغة الكتاب مراحل منو الطالب٩    

        .خيلو الكتاب من األخطاء الطباعية١٠    
       .خيلو الكتاب من األخطاء اللغوية١١    
       .اء الثقافيةخيلو الكتاب من األخط١٢    
        .خيلو الكتاب من األخطاء العلمية١٣    
        . اللغة الوسيطة من الكتابخيلو١٤    



  اءاتـإض

  ٧٣

  درجات التقومي
 نودالب م   +3  -

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
       .تلتزم نصوص الكتاب بعالمات الترقيم١٥    
       .تتضح يف الكتاب طريقة التدريس اليت يتبناها املؤلف١٦    
        .ضبط الكلمات يف الشكل مناسب للمرحلة وللدروس١٧    
       .مات مضبوطة بالشكل يف مجيع الكتابالكل١٨    
       .يشتمل الكتاب على مقدمة تساعد على فهم فلسفته وطريقته١٩    
        .مقدمة الكتاب فئة املتعلمني العمرية/ يوضح عنوان ٢٠    
        .مقدمة  الكتاب مستوى املتعلمني اللغوي/ يوضح عنوان ٢١    
       .عد على استخدامهيشتمل الكتاب على فهارس ومالحق تسا٢٢    
        .يشتمل الكتاب على قائمة باملفردات اجلديدة٢٣    
        .يشتمل الكتاب على قائمة بالتراكيب اجلديدة٢٤    
       .عناوين الكتاب الداخلية والفرعية تساعد على فهمه٢٥    
       .يستخدم الكتاب وسائل تعليمية مناسبة٢٦    
       .صور الكتاب مناسبة ملا وضعت له٢٧    
       .تتسم الصور بالوضوح والبساطة٢٨    
       .تتسم الصور بالتشويق واجلمال٢٩    
       .ترتبط الصور بشكل مباشر باهلدف منها٣٠    

    ٣١
تناسب الصور مستوى الطالب من حيث حجمها وعدد 

 عناصرها
     

 

       .الصور متفقة مع القيم اإلسالمية٣٢    

    ٣٣
ادة التعليمية من نصوص  املؤلف املدرس يف تقدمي املخيدم

      .وتدريبات
 

       .حيرص الكتاب على تكامل عناصر الوحدة الدراسية٣٤    
       .يراعي الكتاب خصائص الفئة املستهدفة من الطالب٣٥    
       .يتحقق التكامل بني املواد التعليمية املصاحبة٣٦    
        .هناك توازن بني وحدات املقرر٣٧    



  اءاتـإض

  ٧٤

  درجات التقومي
 نودالب م   +3  -

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
        . مناسبكثافة حمتوى كل صفحة٣٨    
        .ختلو تدريبات الكتاب من احلشو٣٩    
        .يركّز الكتاب على تعليم اللغة ال على حتليلها ووصفها٤٠    
        .صعوبة الكتاب بالنسبة للكتاب السابق يف السلسلة٤١    
        .سهولة الكتاب بالنسبة للكتاب الالحق يف السلسلة٤٢    
        .قه من كتب السلسلةيعد الكتاب تطورا طبيعيا ملا سب٤٣    
        .هناك تكامل بني كتاب الطالب والكتب املصاحبة له٤٤    

  
  :معاجلة األصوات: ثانيا

 درجات التقومي
 البنود م

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
        .يعاجل الكتاب األصوات بصورة جيدة٤٥    
       .يعاجل الكتاب مجيع األصوات الصعبة٤٦    
       .متدرجةيعاجل الكتاب األصوات بصورة ٤٧    
       .تساعد معاجلتها على متييزها والتعرف عليها٤٨    
       .تساعد معاجلتها على نطقها وأدائها٤٩    
       .يتم يف الكتاب التعرف على املد واحلركة والتمييز بينهما٥٠    

  
  :معاجلة املفردات: ثالثا

 درجات التقومي
 البنود م

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
       .يف الدرس الواحد مناسبعدد املفردات اجلديدة ٥١    

    ٥٢
يتم التدريب على املفردات اجلديدة وتثبيت معناهـا بـصورة          

      .جيدة
 



  اءاتـإض

  ٧٥

 درجات التقومي
 البنود م

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
       .يتم عرض املفردات بتدرج مقبول٥٣    
       .يتم تعزيز املفردات السابقة بدرجة كافية٥٤    
       .يتم عرض املفردات اجلديدة بتراكيب معروفة٥٥    
       .جلديدة بوسائل حتقق اهلدفيتم التعريف باملفردات ا٥٦    
       .ختتار املفردات يف املوضوع الواحد بناء على الشيوع٥٧    

  
  :معاجلة التراكيب: رابعا

  
 درجات التقومي

 البنود م
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

       .يتم تقدمي التراكيب بناء على مبدأ الشيوع٥٨    
       .عدد التراكيب اجلديدة يف الدرس الواحد مناسب٥٩    
       .يتم عرض التراكيب بتدرج مقبول٦٠    
       .يتم التدريب على التراكيب بصورة كافية٦١    
       .تقدم التراكيب اجلديدة مبفردات معروفة٦٢    
       .يتم تعزيز التراكيب السابقة بدرجة كافية٦٣    
       .يتم التدريب على التراكيب وظيفياً يف أوائل الدروس٦٤    
       . مبرحلة مناسبةيقدم النحو نظريا٦٥ً    

    ٦٦
يغطي الكتاب القواعد والتراكيب اللغوية األساسية املناسبة 

       .للمستوى
 

  
  
  
  



  اءاتـإض

  ٧٦

  :معاجلة املهارات بصفة عامة: خامسا
 درجات التقومي

 البنود م
٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

       .يعاجل الكتاب املهارات اللغوية كلها٦٧    
       .كاملة دون الفصل بينهايعاجل الكتاب املهارات اللغوية بصورة مت٦٨    
       .يعاجل الكتاب املهارات اللغوية مفصولة عن بعضها دون التكامل٦٩    
       .يعاجل الكتاب كل مهارة على حدة مع التكامل بينها٧٠    
       .يقدم الكتاب مهارة واحدة يف الوقت الواحد٧١    
       .يبدأ الكتاب مبهارة االستماع٧٢    
       .رة القراءةيبدأ الكتاب مبها٧٣    
       .يركز الكتاب على مهارة االستماع٧٤    
       .يركز الكتاب على مهارة القراءة٧٥    
       .ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها عامة٧٦    
       .ينص الكتاب على املهارة اليت يركز عليها يف الدرس الواحد٧٧    

  
  :معاجلة االستماع: سادسا

 لتقوميدرجات ا
 البنود م

٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
       .يهتم الكتاب مبهارة االستماع٧٨    
       .تتم معاجلة االستماع بصورة متدرجة٧٩    
       .يدرب الطالب على فهم املسموع من املعلم والشريط٨٠    
        .عدد النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسب٨١    
        .طبيعة النصوص املسموعة يف كل وحدة مناسبة٨٢    
        . التمارين املصاحبة لكل نص مسموع كاف ومناسبعدد٨٣    

  
  



  اءاتـإض

  ٧٧

  :معاجلة الكالم: سابعا
 درجات التقومي

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 
 م البنود

٨٤     .يهتم الكتاب مبهارة الكالم      
٨٥     .تتم معاجلة الكالم بصورة متدرجة      
٨٦     .يتم التدريب عليها من خالل حوارات طبيعية      
٨٧     .عليها من خالل مجل متفرقة يرددها الطالبيتم التدريب       
٨٨     .يتم التدريب على صحة نطق األصوات والكلمات      
٨٩     .يتم التدريب على التعبري عن املوضوعات اليت مرت بالطالب      
٩٠     .يتم التدريب على التعبري عن موضوعات جديدة      
٩١      .نوع التمارين على مهارة الكالم مناسب      
٩٢      .عدد التمارين على مهارة الكالم كاف      

  
  :معاجلة القراءة: ثامنا

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

٩٣     .يهتم الكتاب بالقراءة      
٩٤     .يتم معاجلة القراءة بصورة مناسبة      
٩٥     .يتم معاجلة القراءة بصورة متدرجة      
٩٦      .عدد النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسب      
٩٧      .طبيعة النصوص املقروءة يف كل وحدة مناسبة      
٩٨      .عدد التمارين املصاحبة لكل نص مقروء كاف ومناسب      
٩٩     .التدريب على القراءة ال يشتمل على مفردات جديدة      
١٠٠     .التدريب على القراءة ال يشتمل على تراكيب جديدة      
١٠١     .الكتايب) احلرف(ناسب والرمز متكن الطالب من الربط بني املعىن امل      
١٠٢     .متكن الطالب من التعرف إىل معاين الكلمات من خالل السياقات      
١٠٣     .عالمات الترقيمدالالت متكن الطالب من معرفة       



  اءاتـإض

  ٧٨

  
  :معاجلة الكتابة: تاسعا

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١٠٤     .يهتم الكتاب مبهارة الكتابة      
١٠٥     .درب الكتاب على ما قبل الكتابةي      
١٠٦     .يدرب الكتاب على الكتابة اآللية      
١٠٧     .يدرب الكتاب على الكتابة اإلبداعية      
١٠٨     .تبدأ تدريبات الكتابة باآللية      
١٠٩     .يتم التدريب على الكتابة اإلبداعية مبرحلة مناسبة      
 

     
دراك العالقـة بني شكل يتم التدريب على كتابة احلروف العربية وإ

 .احلرف وصوته
    ١١٠

١١١     .يتم التدريب على كتابة احلروف العربية متصلة يف مواقعها املختلفة      
١١٢      .عدد التمارين على مهارة الكتابة كاف      
١١٣      .نوع التمارين على مهارة الكتابة مناسب      

  
  :معاجلة األمور الثقافية: عاشرا

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١١٤     .يقدم الكتاب الثقافة العربية واإلسالمية بصورة مناسبة      
١١٥      .حيتوي الكتاب على نصوص متعددة من الكتاب والسنة      
١١٦      .مالءمة احملتوى الثقايف لعمر الدارسني      
١١٧      .مالءمة احملتوى الثقايف ملستوى الدارسني التعليمي      
١١٨      .ثقايف ملستوى الدارسني اللغويمالءمة احملتوى ال      
١١٩     .احملتوى الثقايف يليب حاجات الدارسني      
١٢٠     .يسهم الكتاب يف حتقيق فهم اإلسالم      
١٢١     .خيلو الكتاب من املخالفات الثقافية واإلسالمية      



  اءاتـإض

  ٧٩

١٢٢      .احملتوى ثري باملفردات اإلسالمية الشائعة      
١٢٣      .مفاهيم الثقافة اإلسالميةنصوص الكتاب تتفق وتتكامل مع       
١٢٤      .مدى تنوع احملتوى الثقايف      
١٢٥      .يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من الثقافة اإلسالمية      
١٢٦      .يهتم الكتاب بعرض مناذج حقيقية من احلضارة اإلسالمية      
١٢٧      .خيرج الدارس للكتاب بانطباع إجيايب عن الثقافة اإلسالمية      

  
  :نصوص الكتاب: حادي عشر

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١٢٨     .تشيع يف الكتاب النصوص احلوارية      
١٢٩     .يبدأ الكتاب بعرض النصوص القرائية مبرحلة مناسبة      
١٣٠     .طول احلوارات والنصوص السردية مناسب للمرحلة وللدرس      
١٣١     .لشائعةحوارات الكتاب مأخوذة من املواقف اليومية ا      
١٣٢     .حوارات الكتاب واقعية      
١٣٣     .نصوص الكتاب مصطنعة      
١٣٤     .يشيع يف الكتاب النصوص األصلية      
١٣٥     .ترتبط النصوص يف الكتاب باهتمامات املتعلم وخرباته      
١٣٦     .حترص نصوص الكتاب على تربية القيم اإلسالمية      
١٣٧     .يقتتصف نصوص الكتاب باجلاذبية والتشو      
١٣٨      .املعلومات اليت تضمنتها نصوص الكتاب صحيحة ودقيقة      

  
  :األنشطة والتدريبات والتقومي: ثاين عشر

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١٣٩     .عدد  التدريبات يف الكتاب مناسبة      



  اءاتـإض

  ٨٠

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١٤٠     .عدد التدريبات يف كل درس مناسب      
١٤١     .مطيةتشيع يف الكتاب التدريبات الن      
١٤٢     .تشيع يف الكتاب التدريبات االتصالية      
١٤٣     .تشيع يف الكتاب تدريبات املعىن      
١٤٤     .يبدأ الكتاب بتدريبات األمناط      
١٤٥     .تناسب األنشطة والتدريبات عمر الطالب      
١٤٦     .تعليمات التدريبات مناسبة ملستوى الطالب      
١٤٧     .افية لتأدية النشاطيقدم الكتاب إرشادات واضحة وك      
١٤٨     .يتم إعطاء أمثلة لتأدية التدريبات      
١٤٩     .تتسم األنشطة بالتنوع والتجديد      
١٥٠     .التدريبات االتصالية متعددة      
١٥١     .بشتمل الكتاب على عدد كاٍف من اختبارات التحصيل      
١٥٢      .تشتمل االختبارات على مواد خارج ما درسه الطالب      
١٥٣     .عزز وحدة املراجعة املهارات اللغوية يف الوحدة السابقةت      
١٥٤     .تقود النشاطات املقترحة إىل حتقيق املهارات اللغوية      
١٥٥     .يقدم الكتاب أساليب تقومي متنوعة      

  
  :كتاب املعلم: ثالث عشر

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١٥٦     .حول األهداف و احملتوىيقدم كتاب املعلم معلومات كافية       
١٥٧     .يعني كتاب املعلم املعلم على رسم اخلطة اليومية و الفصلية      
١٥٨     ).غري معقد ( يتصف كتاب املعلم بسهولة االستخدام       
١٥٩     .يقدم كتاب املعلم توجيهات واضحة تساعد على تطبيق األنشطة      
١٦٠     .ثراء األنشطةيزود كتاب املعلم املعلم باقتراحات إل      



  اءاتـإض

  ٨١

 درجات التقومي
١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ 

 م البنود

١٦١     .يعني كتاب املعلم املعلم على توظيف التقنية يف طرق التدريس      
١٦٢     .يتضمن كتاب املعلم إرشادات واضحة للتقومي      
١٦٣     .تقيس االختبارات املوجودة يف كتاب املعلم املهارات اللغوية املقررة      
١٦٤     .يقدم كتاب املعلم أنشطة إضافية      

  
  :حلكم العام على الكتابا: رابع عشر

 درجة التقومي النهائية
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 م البنود
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  الباب الثالث
  

o طرق تعليم اللغات األجنبية  
o ليل األخطاءالتقابل اللغوي وحت 
o اختبارات اللغة 
o الوسائل وتقنيات التعليم 
o األلعاب اللغوية 



 

            

  طرق تعليم اللغات األجنبية
  

 ما الفرق بني طرق التدريس وأساليب التدريس ؟
  .خطط عامة الختيار املادة وتنظيمها وعرضها : الطرق

  . اليت تتم يف الصف للدرس املعينواإلجراءاتاخلطوات  : األساليب
  

قصود بطريقة التعليم اخلطة الشاملة اليت يستعني ِبها املدرس، لتحقيق إذن امل
وتتضمن الطريقة ما يتبعه املدرس من أساليب، . األهداف املطلوبة من تعلم اللغة

  . وإجراءات، وما يستخدمه من مادة تعليمية، ووسائل معينة
  

بية، وليس من بني  كثري من الطرق، اليت تعلَّم ِبها اللغات األجن-  اليوم- وهناك
تلك الطرق، طريقة مثلى، تالئم كل الطالب والبيئات واألهداف والظروف، إذ لكل 

وعلى املدرس أن يقوم بدراسة . طريقة من طرق تعليم اللغات مزايا، وأوجه قصور
  .تلك الطرق، والتمعن فيها، واختيار ما يناسب املوقف التعليمي، الذي جيد نفسه فيه

  
  :عليم اللغات األجنبية ما يلي ومن أهم طرق ت

  .  طريقة القواعد والترمجة-  أ
  .  الطريقة املباشرة- ب
  .  الطريقة السمعية الشفهية- ج
  . الطريقة التواصلية- د 

  . الطريقة االنتقائية- هـ 



  اءاتـإض
 

  ٨٦

  طريقة القواعد والترمجة
  

من أقدم الطرق اليت استخدمت يف تعليم اللغات األجنبية، ومـا زالـت             وهي  
جتعل هذه الطريقة هدفها األول تدريس قواعد اللغـة   . عدد من بالد العاملتستخدم يف

األجنبية، ودفع الطالب إىل حفظها واستظهارها، ويتم تعليم اللغة عن طريق الترمجـة             
األم واألجنبية، وتهتم هذه الطريقة بتنمية مهاريت القراءة والكتابة يف اللغة           : بني اللغتني 

إمهالُها ملهاريت االستماع والكـالم     :  طريقة القواعد والترمجة   ومما يؤخذ على  . األجنبية
ومها أساس اللغة، كما أن كثرة اللجوء إىل الترمجة، يقلل من فـرص عـرض اللغـة                 
األجنبية للطالب، أضف إىل ذلك أن املبالغة يف تدريس قواعد اللغة األجنبية وحتليلـها              

لجأ املعلم الذي يستخدم هذه الطريقـة       كثرياً ما ي  حيرم الطالب من تلقي اللغة ذاِتها؛ ف      
  .إىل التحليل النحوي جلمل اللغة املنشودة ويطلب من طالبه القيام ِبهذا التحليل

  
 . واهتمامها بالتعليم عن اللغة املنشودة أكثر من اهتمامها بتعليم اللغـة ذاـا            

وبعبارة . شودةتستخدم هذه الطريقة اللغة األم للمتعلم كوسيلة رئيسية لتعليم اللغة املن          
  .أخرى تستخدم هذه الطريقة الترمجة كأسلوب رئيسي يف التدريس

   
 :أهم مالحمها

 . تهتم بالقراءة والقواعد النحوية على حساب مهاريت االستماع و الكالم •
  .تهمل عنصر األصوات •
  .وسيلة يف التعليم) لغة الطالب يف الغالب(  تستخدم لغة وسيطة  •
  . قوائم للحفظ واالستظهار تقدم املفردات على شكل •



  اءاتـإض
 

  ٨٧

  . تركز على األحكام النحوية •
 . تدرس النحو بشكل حتليلي •
  

  :إجيابياتها
 : يكون قد تكون هذه الطريقة مناسبة عندما

  . الطالب كثريين •
 . اهلدف تعلم النحو واملفردات وقراءة النصوص •

  
  :سلبياتها

 ).االستماع والكالم ( تهمل مهارتني لغويتني أساسيتني  •
• همل عنصر األصواتت. 
  . باستخدام اللغة األم يقل استخدام اللغة اهلدف •
  . عن اللغة وال تعلم اللغة نفسها تعلم •
  . تتجاهل كون اللغة وسيلة اتصال •
  . تقدم املفردات بدون سند علمي أو نظرية تربوية •
  . باعتمادها على الترمجة حتد من طالقة التفكري باللغة اهلدف •
  ..قي واحملاكاة دور الطالب هو التل •
  . ال تراعي الفروق الفردية وال تصلح للصغار •

  
  
  



  اءاتـإض
 

  ٨٨

  الطريقة املباشرة
  

االهتمام مبهارة الكالم، بدالً من مهـاريت القـراءة         : متتاز هذه الطريقة مبا يلي    
والكتابة، وعدم اللجوء إىل الترمجة عند تعليم اللغة األجنبية، مهما كانـت األسـباب،              

 اللغة النظرية، واالكتفاء بتدريبـه علـى قوالـب اللغـة            وعدم تزويد الطالب بقواعد   
وتراكيبها، والربط املباشر بني الكلمة والشيء الذي تدل عليـه، واسـتخدام أسـلوب      

  . احملاكاة واحلفظ، حىت يستظهر الطالب مجالً كثرية باللغة األجنبية
  

رات  اهتمامها مبهارة الكالم جعلها مل مهـا        أن ومما يؤخذ على هذه الطريقة    
اللغة األخرى، كما أنَّ االعتماد على التدريبات النمطية، دون تزويد الطالب بقدر مـن              
األحكام والقواعد النحوية، حيرم الطالب من إدراك حقيقة التركيب النحوي، والقاعـدة           

  .اليت حتكمه
  

 :أهم مالحمها
عليم الت( م  يتعلم الطالب اللغة الثانية بالطريقة اليت يكتسب ِبها الطفل اللغة األ •

 ).عن طريق التمثيل واحلركة 
تعطي الطريقة املباشرة األولوية ملهاريت االستماع والكالم ال ملهاريت القراءة  •

على أساس أن اللغة هي الكالم فاهتمامها باجلانب الشفوي من اللغة؛ ، والكتابة
  .بشكل أساسي

  .يد اخلطورةتتجنب الترمجة وترى أن استعمال لغة وسيطة يف التعليم أمر شد •
  . تستخدم أسلوب التقليد واحلفظ •



  اءاتـإض
 

  ٨٩

فهي طريقة تعلم ال تعليم؛ حيث ) يتكلم أكثر من املعلم ( دور املتعلم إجيايب  •
 .يرى معتنقوها أن املتعلم ميكن أن يتعلم اللغة بنفسه

  . تقدم مهارات اللغة مرتبة كما يتم اكتسابها يف اللغة األم •
  . احمليطة بالطالب واملرتبطة حباجاته اليومية تعلم املفردات والتراكيب الشائعة •
 . تم بالطالقة اللغوية دون أن تغفل الصحة اللغوية •
 .فإن اللغة األم ال مكان لَها يف تعليم اللغة األجنبية، مبوجب هذه الطريقة •
كما تستخدم ، تستخدم هذه الطريقة االقتران املباشر بني الكلمة وما تدل عليه •

وهلذا مسيت الطريقة . ني اجلملة واملوقف الذي تستخدم فيهاالقتران املباشر ب
 .بالطريقة املباشرة

ألن مؤيدي هذه الطريقة يرون أن ، ال تستخدم هذه الطريقة األحكام النحوية •
  .هذه األحكام ال تفيد يف إكساب املهارة اللغوية املطلوبة

  
اإجيابيا: 
 .أكدت على اجلوانب السمعية للغة •
  .م الوسائل واملعينات البصريةحرصت على استخدا •
  ).حتارب املواقف االصطناعية ( اهتمت باجلانب الطبعي للغة  •
  .نادت بتكثيف األنشطة داخل الصف مما يساعد على بناء الكفاية اللغوية •
  .شجعت الطالب على التفكري باللغة اهلدف •
  .اهتمت بالنحو الوظيفي ونادت بالتدرج يف تقدمي عناصر اللغة •
 .لم على استخدام اللغة بطالقةشجعت املتع •
  



  اءاتـإض
 

  ٩٠

اسلبيا: 
  .باعتمادها على التكرار مل تراع النضج العقلي عند الراشد •
  .تربوياو حتتاج ملعلم ذي كفاية عالية علميا  •
  .ال تراعي الفروق الفردية كثريا •
  . حتتاج لبذل جهد ووقت طويلني •
  ).١٥( ال تصلح للفصول الدراسية كثرية العدد  •
  . اجلانب املكتوب من اللغة أخفقت يف تعليم •

  
  الطريقة السمعية الشفهية

  
استعمال الوسائل السمعية والبصرية بصورة : من أهم أسس هذه الطريقة

مكثفة، واستخدام أساليب متنوعة لتعليم اللغة، مثل احملاكاة والترديد واالستظهار، 
وبدال من . والتركيز على أسلوب القياس، مع التقليل من الشرح، والتحليل النحوي

  . ذلك يتم تدريب الطالب تدريباً مركزاً على أمناط اللغة وتراكيبها النحوية
  

ومما يؤخذ على هذه الطريقة، االهتمام باالستماع والكالم على حساب مهاريت 
  .القراءة والكتابة، واالعتماد على القياس، دون األحكام النحوية

  
 :هاأهم مالحم

  ).رموز الصوتية ال( ترى أن اللغة هي الكالم  •
   )إخل..استماع ـ حتدث( تقدم املهارات بشكل متدرج  •



  اءاتـإض
 

  ٩١

  .ترى أن املعلم األفضل للغة هو الناطق األصلي •
  .تركز على نطق األصوات •
  . تقدم النصوص على شكل حوارات •
  .تعلم املفردات من السياق •
  .تستخدم الوسائل بكثرة •
 .تم مبمارسة اللغة •
  .تقدم املفردات يف عدد حمدود •
  .تمد على مبدأ الشيوع يف تقدمي املفردات والتراكيبتع •
  .تم بالدراسات التقابلية للغة •
  .تسعى إىل الوصول باملتعلم للتفكري باللغة اهلدف •
 .تم بالصحة اللغوية والنطق الصحيح لألصوات •

  
اإجيابيا: 

  .بتركيزها على الكالم تؤكد على اجلانب االتصايل يف اللغة •
  . والتفكري باللغة،تم بثقافة اللغة •
  .واالهتمام بالتدريبات، استخدام الوسائل •
  .التدرج يف تقدمي اللغة •
 .ضبط املفردات والتراكيب املقدمة للمتعلم •
  

اسلبيا: 
  .بتركيزها على الكالم أمهلت أشكاال أخرى من اللغة •



  اءاتـإض
 

  ٩٢

  .اخللط بني اكتساب اللغة األم وتعلم اللغة الثانية •
  .اليب أسرع جيب عدم جتاهلهاالتكرار أمر جيد ولكن هناك أس •
مـتعلم اللغـة    ( الفصل بني املهارات اللغوية ال يليب حاجات الدارسني كافـة            •

  ).ألغراض خاصة 
 ).اجلميع يسمعون ـ واجلميع يرددون ( عدم مراعاة الفروق الفردية  •

  
  الطريقة التواصلية االتصالية

  
دام اللغـة   هدف هذه الطريقة النهائي اكتساب الدارس القدرة علـى اسـتخ          

وال تنظر هذه الطريقة إىل اللغة علـى        . األجنبية وسيلة اتصال، لتحقيق أغراضه املختلفة     
أنها جمموعة من التراكيب والقوالب، مقصودة لذاِتها، وإمنا تعدها وسيلة للتعـبري عـن              

  .إخل...الوظائف اللغوية املختلفة، كالطلب والترجي واألمر والنهي والوصف والتقرير
  

املادة يف هذه الطريقة، ال على أساس التدرج اللغوي، بل على أسـاس             وتعرض  
ويتم العمل فيها عرب األنشطة املتعـددة، داخـل الوحـدة           . التدرج الوظيفي التواصلي  

  . التعليمية
  

: وتعتمد طريقة التدريس على خلق مواقف واقعية حقيقية، الستعمال اللغة مثل          
فكار، وتسجيل املعلومات واستعادا، وتـستخدم      توجيه األسئلة، وتبادل املعلومات واأل    

  .إخل...املهارات حلل املشكالت واملناقشة واملشاركة
  



  اءاتـإض
 

  ٩٣

 :املالمح واإلجيابيات
  ).الكفاية االتصالية ( االتصال هو اهلدف وهو الوظيفة األساس للغة  •
  ).إخل .. يف املطعم ـ يف املطار (تعلم اللغة عن طريق املواقف  •
  .يفي للغةتهتم باجلانب الوظ •
  .تهتم بالطالقة اللغوية واملعىن ال الدقة الشكلية •
  .تهتم باملهارات األربع دون أن تتقيد بنمط معني أو خط سري واحد للتدريس •
  . تهتم باألنشطة الصفية •
  .تهتم بالوسائل •
تقسيم الطالب إىل جمموعات تتنافس ( تهتم باألسلوب التعاوين يف تعليم اللغة  •

  ).فيما بينها
  .شجع حماوالت االتصال مهما كانت خاطئة أو متعثرةت •
 .تتمحور حول الطالب ال املعلم •
  

 :السلبيات
  .تعدد التطبيقات وكثرة األنشطة قد تؤدي إىل التشتت •
  .اقتصار مفهوم االتصال عند بعض املعلمني على اجلانب الشفهي •
ات عدم تقدمي املهارات بشكل مرتب قد يضيع بعض اجلوانب املهمة من مهار •

  .اللغة إذا غفل املعلم
يرى بعض املعلمني أن دوره يف الصف مرشدا ومصححا وضابطا يتعرض لنوع  •

  .من التهديد
  



  اءاتـإض
 

  ٩٤

  الطريقة االنتقائية
  

يرى أصحاب هذه الطريقة أنّ املدرس حر يف اتباع الطريقة اليت تالئم 
ير من كما أنّ من حقه أن يتخ. طالبه؛ فله احلق يف استخدام هذه الطريقة، أو تلك

األساليب، ما يراه مناسباً للموقف التعليمي، فهو قد يتبع أسلوبا من أساليب طريقة 
القواعد والترمجة، عند تعليم مهارة من مهارات اللغة، مث خيتار أسلوباً من أساليب 

  . الطريقة السمعية الشفهية يف موقف آخر
  

ليت تفيد يف تعليم وقد نبعت فلسفة هذه الطريقة من أنّ لكل طريقة حماسنها ا
اللغة، وال توجد طريقة مثالية ختلو من القصور، وطرق التعليم تتكامل فيما بينها وال 

. تتعارض، وليس هناك طريقة تناسب مجيع األهداف والطالب واملدرسني والربامج
  . وتأيت الطريقة االنتقائية لتستفيد من إجيابيات الطرق السابقة

  
 :املالمح واالفتراضات

ريقة يف التدريس لَها حماسنها وميكن االستفادة منها يف تدريس اللغة كل ط •
  .األجنبية

 .ولكل طريقة مزايا وعيوب، ال توجد طريقة مثالية متاماً أو خاطئة متاماً •
ال توجد طريقة تدريس واحدة تناسب مجيع األهداف ومجيع الطالب ومجيع  •

 .املعلمني ومجيع أنواع برامج تدريس اللغات األجنبية
من املمكن النظر إىل الطرق السابقة على أساس أن بعضها يكمل بعضا ال على  •

  . أساس أنها متعارضة أو متناقضة



  اءاتـإض
 

  ٩٥

وليس الوالء لطريقة تدريس ، املهم يف التدريس هو التركيز على املتعلم وحاجاته •
  .معينة على حساب حاجات املتعلم

ليت تناسب طالبه فمن على املعلم أن يشعر أنه حر يف استخدام األساليب ا •
املمكن أن خيتار املعلم من كل طريقة األسلوب أو األساليب اليت تناسب 

  .حاجات طالبه وتناسب املوقف التعليمي الذي جيد املعلم نفسه فيه



  اءاتـإض
 

  ٩٦

  التقابل اللغوي وحتليل األخطاء
  

  :التقابل اللغوي: أوال 
ن عائلة لغوية واحدة أو يقوم علم اللغة التقابلي باملقارنة بني لغتني أو أكثر م

عائالت لغوية خمتلفة؛ بـهدف تيسري املشكالت العملية اليت تنشأ عند التقاء هذه 
  .اللغات كالترمجة وتعليم اللغات األجنبية

   
 يف –ن أي متعلم للغة أجنبيـة ال يبـدأ        إ: وتنبع فكرة التحليل التقابلي من مقولة     

لغة األجنبية وهو يعرف شيئاً ما من هذه اللغة؛         وإمنا يبدأ تعلم هذه ال    ،  من فراغ  -احلقيقة
هذا الشيء هو ما يشبه شيئاً ما يف لغته؛ لذلك جيد هذا املتعلم بعض الظـواهر سـهلة                  
وبعضها اآلخر صعبة؛ فمن أين تأيت السهولة والصعوبة وهو يف املرحلة األوىل من تعلـم               

  اللغة؟ 
جنبية اليت يتعلمها ختتلف عن     صحيح أن املتعلم الناجح يفترض ابتداء أن اللغة األ        

 يكتشف أن مثة ظواهر     - وهو يتعلم    –لكنه  ، وأن عليه أن يبذل جهده لتعلم ذلك      ، لغته
وقد ظهر التحليل التقابلي حىت ال يترك لكل متعلم هذه املهمة؛ ألنه             .تشبه أشياء يف لغته   

 احلـال فيمـا     كما هو ، قد ال ينجح يف اكتشافه، كما أنه قد يتوهم تشابها غري حقيقي           
والتحليل التقابلي إذن خيتص بالبحـث يف أوجـه التـشابه      ". بالنظائر املخادعة "يعرف  

والتشابه بني لغـتني ال     . واالختالف بني اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية اليت يتعلمها        
كما أن االختالف ال يعين صعوبة الـتعلم؛ ذلـك أنّ االخـتالف             ، يعين سهولة التعلم  

  .أما السهولة والصعوبة فمسألة نفسية لغوية، ه مسألة لغويةوالتشاب
  



  اءاتـإض
 

  ٩٧

  : ، هي ويهدف التحليل التقابلي إىل ثالثة أهداف
  .فحص أوجه االختالف والتشابه بني اللغات -١
التنبؤ باملشكالت اليت تنشأ عند تعليم لغة أجنبيـة وحماولـة تفـسري هـذه                -٢

 .املشكالت
 .لغة األجنبيةاإلسهام يف تطوير مواد دراسية لتعليم ال -٣
 

  :اهلدف األول
وهي اليت يـسعى    ، من احلقائق املقررة أنّ أوجها مشتركة جتمع اللغات مجيعها        

على أنه من احلقائق املقررة أيـضا       ". بالكليات اللغوية "العلماء اآلن إىل حبثها فيما يعرف       
االختالف أن اللغات ختتلف فيما بينها من حيث البنية على املستويات اللغوية مجيعا؛ إذ              

  .موجود يف األصوات، ويف الكلمة، ويف اجلملة، ويف املعجم
  

أو نظامـا   ، وإمنا يقارن مستوى مبـستوى    ، والتحليل التقابلي ال يقارن لغة بلغة     
وجيري التقابل على كل ما ذكرنا آنفا؛ فالتقابل الصويت مهـم           ، أو فصيلة بفصيلة  . بنظام

  .واملعجمي، والنحوي، وكذلك التقابل الصريف، جدا يف تعليم اللغة
  

  :اهلدف الثاين
ن مشكالت تعلـم لغـة      يرى أ وأما اهلدف الثاين فينهض على افتراض علمي        

أجنبية تتوافق مع حجم االختالف بني اللغة األوىل للمتعلم واللغة األجنبية؛ إذ كلما كان              
ف وحني نضع أيدينا على طبيعة هذا االخـتال    . االختالف كبريا كانت املشكالت كثرية    

وميكننا أيضا  ، ميكننا أن نتنبأ باملشكالت اليت ستنجم عند التطبيق العملي يف عملية التعليم           



  اءاتـإض
 

  ٩٨

فالتقابل بني العربية واإلجنليزية مثال يـشري إىل وجـود          . أن نفسر طبيعة هذه املشكالت    
اختالفات بنائية كثرية على املستويات اللغوية مجيعها؛ فأصوات العني واحلـاء واخلـاء             

وبعض الصيغ الفعلية يف العربية مثـل صـيغة         ، ثال ليس لَها مقابل يف اإلجنليزية     والغني م 
والنعت يسبق املنعوت يف اإلجنليزية ويتأخر عنـه يف         ، ليس لَها نظري فيها كذلك    ) فاعلَ(

وال جيـوز ذلـك يف      ، واسم املوصول ميكن أن يأيت بعد اسم نكرة يف اإلجنليزية         ، العربية
وبعض ألفاظ القرابة لـيس لَهـا       ، خلال لَها مقابل إجنليزي واحد    وكلمة العم وا  ، العربية

من هنا نتوقع أن يواجه متعلم لغته األوىل اإلجنليزية مشكالت عند           . مقابل على اإلطالق  
رأيـت طالبـا   : تعلمه العربية يف بعض الظواهر؛ إذ من املتوقع جدا أن جند مجلة من مثل       

  .الذي جنح
  

  :اهلدف الثالث
ثالث فهو مثرة طبيعية للهدفني السابقني؛ فإذا توصـلنا إىل وصـف            وأما اهلدف ال  

أمكننا أن  ، وحددنا ما نتوقعه من مشكالت يف ضوء هذا الوصف        ، تقابلي ألنظمة اللغتني  
  . نطور مواد دراسية تواجه هذه املشكالت ابتداًء

  
  :حتليل األخطاء: ثانيا 

وهـو  ، يقي يف تعليم اللغة   وحتليل األخطاء مصطلح آخر يستخدمه علم اللغة التطب       
لكنه خيتلف عنه وعـن املقارنـة       ، ولعله مثرة من مثراته   ، اخلطوة التالية للتحليل التقابلي   
ال نقصد لغتـه األوىل     ، أما هو فيدرس لغة املتعلم نفسه     ، الداخلية يف أما يدرسان اللغة    

وخنطئ عند  ، خنطئوالذي الشك فيه أننا مجيعاً      ، وإمنا نقصد لغته اليت ينتجها وهو يتعلم      
  . ومن مثّ فإنّ درس اخلطأ أمر مشروع يف حد ذاته، تعلمنا للغة وعند استعمالنا لَها



  اءاتـإض
 

  ٩٩

  :جيري حتليل اخلطأ عادة على مراحل
  .حتديد األخطاء ووصفها -١
 . تفسريها -٢
 .تصويبها وعالجها -٣

 
  :حتديد األخطاء ووصفها :املرحلة األوىل 

تبع قواعد منهجيـة حيـسن أن       إنّ درس األخطاء من حيث التحديد والوصف ي       
  :نعرضها على النحو األيت

 أخطاء الفرد؛ ألننا    - مع ذلك  –وحنن ال ندرس    ، إنّ األخطاء يقع فيها أفراد     -١
واملفروض أن تكون هـذه     ، حني نضع مقررات تعليمية إمنا نضعها جلماعات      

واللغـة  ، واملعرفة اللغويـة  ، واملستوى، اجلماعات متجانسة يف معايري العمر    
 فإننا ندرس األخطاء اليت تصدر عن مجاعات متجانسة          ثَم ومن، ىل أحيانا األو

 .أيضا؛ أي األخطاء اليت لَها صفة الشيوع يف هذه اجلماعات
  
وحنن حني ندرس لغة املتعلمني إنما ندرس       ، إنّ السمة األوىل للغة أنها نظام      -٢

 علـى   نظاما أيضا؛ أي أنّ الوصف اللغوي لألخطاء البد أن يكون منـصبا           
. طبيعتها النظامية؛ فاألخطاء اليت تتصف بذلك هي اليت تكون جماال للـدرس           
، وقد أثبتت التجربة أنّ املتعلم قد ينتج مجال مقبولـة ومالئمـة بالـصدفة             

، ومعىن ذلك أنّ اخلطأ والصواب ليس يف الشيء ذاته        ، والصدفة ال متثل نظاما   
 .وإمنا دليل على وجود نظام صحيح أو نظام خاطئ

 



  اءاتـإض
 

  ١٠٠

وأخطـاء  ، أخطاء قدرة كاد يكون هناك اتفاق على أن األخطاء نوعان؛         ي -٣
ولكـن  ، ووصف أخطاء القدرة مهم جداً خاصة يف تعليم اللغة األوىل         ، أداء

وآخـر  ، أداء إنتاجي : واألداء ضربان   ، معظم اجلهد يتوجه إىل أخطاء األداء     
ء يـصعب   لكنـها أخطـا   ، واحلق أن األداء االستقبايل له أخطاؤه     . استقبايل

حتديدها واإلمساك ِبها لألسف الشديد؛ ألنّ املتعلم للغة األجنبية قد يتلقـى            
، وقد يـأوي إىل الـصمت     ، كالما ما فتكون استجابته إمياء أو حركة معينة       

وليس من السهل أن نعرف أكان استقباله صحيحا أم خاطئـا إال إذا أنـتج               
الستقبايل فـإن ذلـك     كالما؛ وحني نتمكّن من معرفة طبيعة أخطاء األداء ا        

. سيفيد إفادة حقة يف الكشف عن طبيعة قدرة التلقي اللغوي عند اإلنـسان            
لذلك كله يتركز حتليل األخطاء على األداء اإلنتاجي أو األداء التعبريي كما            

 .يسميه بعضهم
 

وحيث إنّ اللغة اتصال فإنّ أخطـاء األداء اإلنتـاجي جيـب أن             
وجيب أن نتنبه إىل أنّ السلوك اللغـوي        ، تستخلص من مواد يف إطار اتصايل     

داخل قاعة الدرس ليس كلّه سلوكا اتصاليا؛ ومن مثّ ال يصلح أن يكون مادة              
، وذلك كالتدريبات اليت تتصف يف كثري من األحيان باآللية        ، لدرس األخطاء 

، وكتابة املقـال  ، وإذن البد من مادة لغوية ينتجها املتعلم تلقائيا كالتعبري احلر         
وإن كان ذلك ال يعين اسـتبعاد تـصميم         ، واحلوار الشفوي احلر  ، صوالقص

 .مناذج الستخالص األخطاء
ويف ، جيري وصف األخطاء علـى كـل مـستويات األداء؛ يف الكتابـة             -٤

وبدهي أنّ وصف اخلطـأ     . ويف الداللة ، ويف النحو ، ويف الصرف ، األصوات



  اءاتـإض
 

  ١٠١

لى خلل ما يف قاعدة من      مبعىن أنّ خطأ ما إنما يدل ع      ، يتم يف إطار نظام اللغة    
فاألخطاء الكتابية مثال ليست جمرد خطأ يف حرف من حروف          ، قواعد النظام 

 .لكنها قد تكون دليال قويا على فقدان قاعدة يف نظام اللغة، اهلجاء
 

، "كتابه"مصدر كتب ِبهاء    " كتابة"حني خيطئ متعلم فيكتب كلمة      
ه ال يفرق بني التاء املربوطـة       إمنا خيطئ يف قاعدة من قواعد النظام اللغوي ألن        

  . اء اليت هي ضمري واهل،الدالة على التأنيث
  

: بدل أن يقـول   ، اشتريت ثالثة كتاب  : واملتعلم األجنيب الذي يقول   
إمنا خيطئ يف قاعدة من قواعد النظام اللغوي اليت تفرق بني مـا             ، ثالثة كتب 

  .يستخدم معدوداً وما يستخدم غري معدود
 

وانتهت إىل أنّ األخطاء تكاد     ، ثرية يف حتليل األخطاء   لقد جرت دراسات ك    -٥
أو اختيـار عنـصر غـري    ، أو زيادة عنصر، تنحصر يف أنواع؛ حذف عنصر   

لذلك فإنّ وصف األخطـاء     . أو ترتيب العناصر ترتيباًُ غري صحيح     ، صحيح
 .تتجه يف األغلب إىل هذا التصنيف

 
 : تفسري األخطاء :املرحلة الثانية

والوصول إىل تفـسري    ، بعد حتديدها ووصفها  _ منطقياً  _  يأيت   وتفسري األخطاء 
وليست هناك كلمة جامعة علـى      . صحيح يعني بال شك على اإلفادة من هذا التحليل        



  اءاتـإض
 

  ١٠٢

معايري التفسري؛ إذ كلّها موضع نقاش وجدل؛ ألنّ الربهنة على صواِبها ليـست أمـراً               
  .سهالً

  
 يف ضوء التعليم؛ فاملتعلم يتلقى مـا         وهو املعيار الذي يفسر اخلطأ      :املعيار األول 

يتعلمه من اللغة من عينات معينة خمتارة من هذه اللغة وقد تنجم هذه األخطاء بـسبب                
ولعل هذا من األسباب امللحوظة  يف       . ( وطريقة تقدميها ، وتصنيفها، طبيعة هذه العينات  

وإمنا جيري على   ، احدةمث إن تعليم اللغة ال حيدث دفعة و       ). أخطاء تعليم العربية ألبنائها     
واللغة ، فتنشأ األخطاء نتيجة املعرفة اجلزئية باللغة     ، وهذا أمر ال مناص منه    ، فترات زمنية 

أي أنّ أجزاءه كلّهـا مرتبطـة ارتباطـاً    ، كما نعرف نظام داخلي مستقل مكتف بذاته      
. امالًومعىن ذلك أنّ أي شئ ال ميكن أن نتعلّمه ك         ، أو أنـها نظام من األنظمة    ، داخلياً

  .والذي ميكن معاجلة أسبابه بوسائل خمتلفة، هذا هو املعيار الذي قد ال خنتلف عليه
  

هو القدرة املعرفية عند املتعلم؛ إذ إنّ كالً منا يتبع إستراتيجية معينة            و: املعيار الثاين 
ومنها ما هو خاص بكل     ، يف التعلم؛ يف هذه اإلستراتيجية ما هو كلي مشترك بني البشر          

وأمـا اخلـاص    ، أما الكلي فقد دارت عليه دراسات نافعة لكنها ال تزال جزئية          . ممتعل
هذا إىل أنّ ما جيري يف أعماق املتعلم مـن عمليـات ال       ، فليس من السهل الوصول إليه    

  .يزال العلم يطمح إىل الكشف عنه يوماً ما
  يف _وهو الذي يتمسك به البـاحثون       ، هو موضع نقاش واسع   و  :املعيار الثالث 

 ألنه جيعل دائرة التحليل أكثر تناسقاً فضالً عن أنة ميدنا ببعض النتـائج              _الوقت نفسه   
إننا نتعلم  : وتدور فكرته على املبدأ اآليت    ، هذا املعيار هو الذي يعرف بالتدخل     . امللموسة

  . مهارة جديدة على أساس مهارة موجودة تعلمناها قبالً
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وهذا التـدخل   ،  بني املهارتني عند التعلم    ومعىن ذلك أنه البد أن حيدث تدخل ما       
والنقل قد يكون أمامياً بأن تؤثر املهارة املوجـودة علـى املهـارة             ، يكون نتيجة النقل  

وهو ما يسمى ارجتاعيا وكل منهما قد يكون إجيابيـاً أو           ، وقد يكون العكس  ، اجلديدة
وأمـا  ،  بني املهارتني  أما اإلجيايب فهو تيسري تعلم مهارة جديدة بسبب التشاات        . سلبياً

  .السليب فهو إعاقة تعلم مهارة جديدة بسبب االختالف بني املهارتني
  

وإذا طبقنا هذا املبدأ العام عن املهارات على تعلم اللغة قلنا إنّ كلّ متعلم مييل ميالً                
قولـة  ومن هنا تنشأ امل   ، طبيعياً إىل أن ينقل بنية لغته األوىل إىل اللغة األجنبية اليت يتعلمها           

إننا نستطيع أن نتنبأ مبشكالت تعلم اللغة األجنبية على أسـاس أوجـه              :النظرية اآلتية 
ونستطيع أن نفسر هذه املشكالت على أساس أوجـه         . االختالف بينها وبني اللغة األم    
  . االختالف بينها وبني اللغة األم

  
وث إن فرصـة حـد     :ومن الواضح أن هذه املقولة تستند إىل االفتـراض اآليت         

، مشكالت يف تعلم اللغة األجنبية تزيد نسبياً مع االختالف اللغوي بينها وبني اللغة األم             
وحدوث املشكالت هو مـا يعـرف       . وتقل هذه الفرصة بقلة هذا االختالف أو غيابه       

  .وعدم حدوثها يعرف بالتيسري، بالتدخل
   

 لكـثري مـن     على أنّ مبدأ التدخل نتيجة االختالف والتشابه بني اللغتني يتعرض         
 - وهو الذي يتكفل بالوصول إىل االختالف والتشابه         -النقد؛ ذلك أنّ التحليل التقابلي      

مث إنّ هناك مشكالت حتدث فعالًُ وال يتنبأ ِبها         ، يتنبأ مبشكالت ال حتدث على اإلطالق     
  .أصالً



  اءاتـإض
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، مث إنّ االختالفات بني اللغتني ال تؤدي آلياً إىل مشكالت يف تعلم اللغة األجنبيـة            
وقد لوحظ أنّ التدخل بني اللغات املتقاربة أقـوى         ، بل إنـها قد تقلل هذه املشكالت     

وهناك أمثلة كثرية هلذا التدخل على مـستويات الـصوت     ، منه بني اللغات غري املتقاربة    
والكلمة واجلملة واملعجم، مت رصدها بني اللغات األوروبية املتقاربة كاإلجنليزية واألملانية           

، وهي ال توجد عادة بني اللغات املتباعدة      ، ا األمثلة اخلاصة بالنظائر املخادعة    ومنه، مثالً
  .وكثري من هذه املشكالت ال ترصد مثالً بني متعلمي اإلجنليزية من أبناء العربية

  
ومع ذلك فإنّ مبدأ التدخل ال يزال معياراً صاحلاً لتفسري كثري من األخطاء إىل أن               

 عن عمليات التعلم الداخلية اليت جيريها املتعلمـون عنـد           يكون يف أيدينا معرفة واضحة    
  .تلقيهم اللغة

  
  :تصويب األخطاء: املرحلة الثالثة

من الواضح أنّ كل شيء يف علم اللغة التطبيقي يدرس لإلسهام يف حلّ مـشكلة               
صحيح أنـها تفيد إفادة حمققة يف      ، وعلى ذلك فإنّ األخطاء ال تدرس لذاتـها      ، عملية

  وكيف نتالفاها؟، لكن ما يهمنا هنا هو كيف نواجه األخطاء، بيعة التعلمالكشف عن ط
وليس مـن   ، ومن الواضح أيضا أن تصويب األخطاء ال يتم إال بعد معرفة أسباِبها           

اليسري الوصول إىل هذه األسباب بدرجة تقرب من الـيقني؛ ألـا قـد ترجـع إىل                 
وتـصويب  . ترجع إىل تدخل اللغـة األم     وقد  ، اإلستراتيجية الداخلية اليت يتبعها املتعلم    

كما هو حادث مثال فيما يعرف بدروس       ، األخطاء ال يتم بإعادة تقدمي املادة مرة أخرى       
  .مث تقدمي املادة املالئمة، وإمنا يكون مبعرفة مصدر اخلطأ، التقوية يف املدارس العربية
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؛ فعلـى   ومهما يكن من أمر فإن حتليل األخطاء له فوائد نظرية وأخرى عمليـة            
، اجلانب النظري خيترب حتليل األخطاء نظرية علم اللغة النفسي يف تأثري النقل من اللغة األم              

مث إنّ حتليـل    ، وهو يعد عنصرا مهما يف دراسة تعلم اللغـة        ، فتثبت صحتها أو خطؤها   
وهو ، األخطاء  يقدم إسهاماً طيباً عن اخلصائص الكلية املشتركة يف تعليم اللغة األجنبية            

  .ف عن كثري من الكليات اللغويةيكش
  

وهو عمـل   ، وعلى اجلانب العملي يعد حتليل األخطاء عمالً مهماً جداً للمدرس         
. أو تعديل احمليط الذي يدرس فيـه      ، يساعده على تغيري طريقته أو تطوير املادة      ، متواصل

 ،ولكن أمهيته الكربى تكمن يف املستوى األعلى يف التخطيط يف املقـررات الدراسـية             
   ١٥.وتدريب املعلمني أثناء العمل، وإعادة التعليم، واملقررات العالجية

   
  :وبإجيار هذه بعض الفروق بني التقابل اللغوي وحتليل األخطاء

 .كثري من الصعوبات اليت يتنبأ ِبها التحليل التقابلي ال تثبت صعوبتها �
  . هناك عدد من األخطاء ال ميكن للتحليل التقابلي التنبؤ ِبها �
  .ليل األخطاء خطوة تالية للتحليل التقابليحت �
التحليل التقابلي يدرس اللغة ذاا، بينما حتليل األخطاء يدرس لغة الدارس بعينه             �

  ).اللغة اليت ينتجها(
 .التحليل التقابلي قبلي، و حتليل األخطاء بعدي �
وجيري حتليـل األخطـاء مـن       ، ال جيري التقابل اللغوي إال من يعرف اللغتني        �

  . ما ومن ال يعرف لغة الدارسنييعرفه

                                      
  ٥٧ - ٥٦ص ، )بتصرف  ( .ة التطبيقي وتعليم العربيةعلم اللغ، عبده الراجحي:  انظر-) ١٥( 
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  ١٦اختبارات اللغة 
  

  :مواصفات االختبار اجليد
لكي يوصف االختبار بأنه جيد وخال من الثغرات ، جيـب أن يتميـز بعـدة                

  :وأهم هذه الصفات، صفات حددها خرباء االختبارات
  .الثبات 
  .الصدق 
  .سهولة التطبيق 
  .التمييز 
  .املوضوعية 

وأن االختبار قيد التطبيق    ، يعين أن هناك خلال ما    وغياب أي من هذه السمات      
غري حمقق ملا وضع من أجله وأن تطبيقه بالصورة اليت هو عليها يعين إهداراً للوقت واملال                

  .واجلهد
  

  :الثبات
. يقصد بالثبات عدم التذبذب يف االختبار إذا ما قصد به أن يكون مبثابة املقياس             

وميكن بعد فتـرة أن     ، س به الطول والعرض لعدة أشياء     فاملقياس املتري مثالً ميكن أن تقي     
تقيس األشياء نفسها باملقياس املتري نفسه وحتصل على النتائج نفسها دون تذبذب مـا              

وعلى هذا فإن ثبات االختبار يرتبط إىل حد كبري         . دام الطول والعرض كما مها مل يتغريا      
فإذا ما تذبذبت درجاته    ، ارس نفسه بثبات التقدير العام أو حىت الدرجات اليت حيرزها الد        

                                      
 )بتصرف (  هـ ١٤١٠، جامعة امللك سعود، اختبارات اللغة، حممد عبد اخلالق حممد. د:  انظر -) ١٦(
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فمثالً إذا قدمنا اختبـاراً معينـاً       . فإن هذا يعين أن املقياس أو االختبار ال يتصف بالثبات         
مث قدمنا هذا االختبار    ، لنخبة من الدارسني اليوم، وبعد حتصيل نوعي وكمي معلوم لدينا         

د مث جاءت النتـائج  نفسه للنخبة نفسها حتت ظروف مطابقة أو مشاة دون إضافة جدي          
فيمكن القول يف هذه احلال بأن هذا االختبار يفتقر إىل الثبات وهذا            ، خمتلفة اختالفاً بيناً  

  .جيعله اختبارا غري جيد
  

  : الصدق
فـإذا  . إن صدق االختبار يعين إىل أي مدى يقيس الشيَء الذي وضع من أجله            

بقياس هذا العنصر حقاً أم     فهل يقوم   ، كان قد وضع لقياس حصيلة الدارس يف املفردات       
أنه يقيس عنصراً آخر كالتراكيب أو األصوات ؟ إن اختباراً صمم لقياس قدرة الـدارس               

. على الترمجة ال يعين إطالقاً أنه ميكن أن يكون مقياساً تقاس به مقدرته علـى الكـالم                
 درجة  ولتوفري .وكذلك اختبار اإلمالء ال يصلح أن يكون مقياساً يقاس به النطق السليم           

وجيب . صدق عالية لالختبار، جيب أن يكون احملتوى ذا عالقة بالشيء الذي يراد قياسه            
واليت قد تكون يف ذاا أكثر صـعوبة مـن          ، استبعاد أية مشكلة ثانوية ال عالقة لَها به       

  .الصعوبات ذات الصلة باالختبار
  

  :سهولة التطبيق
 أنه ال ميكن تطبيقه لـسبب     قد يتمتع االختبار بدرجيت ثبات وصدق عاليتني إال       

  :من األسباب اليت تتصل بـ 
  .التصحيح �
  .أو اإلمكانات املادية �
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  .أو عدم مناسبة الظروف اليت يتطلبها إلجراء االختبار من حيث الوقت �
أو عدم توفر أجهزة بعينها يستلزمها تطبيق االختبار وخترج عن إمكانات اجلهة             �

  .املنفذة له وقدراا
  

، ختبار عملياً؛ أي يف حدود اإلمكانات املادية والزمن املتاح        والبد أن يكون اال   
واختبار ، فاالختبار املكلف جداً غري عملي    ، والتصحيح والتفسري ، ويتميز بسهولة التطبيق  

واالختبار ، الكفاية اللغوي الذي حيتاج فيه الطالب إلكماله إىل عشر ساعات غري عملي           
 عملي الختبار جمموعة كبرية مع عدد حمدود        الذي حيتاج إىل تدقيق وتصحيح فردي غري      

واالختبار الذي يؤديه الطالب بدقائق وحيتاج املـصحح إىل سـاعات           . من املصححني 
واالختبار الذي حيتاج إىل أجهزة غري متـوفرة لتـصحيحه غـري            ، لتصحيحه غري عملي  

  .عملي
  

  :التمييز
 خمتلف الدارسني   من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيه القدرة على التمييز بني          
فهناك املتفـوق   ، من حيث األداء؛ ففي كل صف من الصفوف جند تبايناً بني الدارسني           

فـإنّ  ، ولكي يفرق االختبار بني هذه الفئات     . والضعيف ومستويات بني هؤالء وهؤالء    
على واضعي االختبارات أن يتوخوا الدقة قدر اإلمكـان يف مـدى سـهولة األسـئلة                

أو متوسطة جييب عنـها     ، كون كلها صعبة يربز فيها املتفوقون فقط      وصعوبتها حبيث ال ت   
فعلـى  . أو سهلة كلها حبيث ال تفرق بني اجلميع       ، املتفوقون واملتوسطون دون الضعاف   

  ٪ ال يعد شيئاً كبرياً إذا ما حصل كل الطالب على             ٨٠فإن احلصول على    ، سبيل املثال 
ك يف أنّ اختباراً حيصل فيه معظـم          ٪  وال ش     ٨٢  ٪ و     ٧٨درجات يف املدى ما بني      
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الدارسني على املدى املذكور هو اختبار يفتقر إىل عنصر التمييز ألن أسئلته غري جيـدة               
وألن السؤال اجليد ينبغي أن يكون غري غامض؛ أي أنه جيب أن يكون للسؤال تفـسري                

يجة العامة  وكذلك فإن السؤال اجليد هو السؤال املميز الذي تتفق نتيجته مع النت           . واحد
  .لالختبار ككل

  
  :املوضوعية

من أهم صفات االختبار اجليد أن يكون موضوعياً يف قياسه النواحي اليت أعد             
وميكن أن تتحقق املوضوعية يف االختبار عن طريق فهـم أهـداف االختبـار              . لقياسها

وأن يكـون هنـاك     ، والتعليمات والتوجيهات فهما واحداً كما يريدها واضع االختبار       
فال تسمح صياغة السؤال بفهم معىن آخر       ، سري واحد لألسئلة واإلجابات املطلوبة منه     تف

غري املقصود به؛ ألن االختالف يف فهم املضمون نتيجة وجود لبس أو غموض يف التعبري               
  .وبالتايل يف ثبات نتائجه، يؤثر يف صدق االختبار

  
بغض النظر عمن ، كما يعد االختبار موضوعياً إذا كان يعطي الدرجة نفسها

لذلك تصمم األسئلة حبيث ميكن احلصول على الدرجة دون تدخل احلكم ، يصححه
  . الذايت للمصحح

  
  :أنواع االختبارات من حيث اهلدف

لالختبارات أهداف متعددة؛ ومن هنا علينا أن نتساءل عند وضع كلّ اختبـار             
املقرر والقدر الذي   هل اهلدف من االختبار الوقوف على الكم والكيف الذي درس من            

حصله الدارسون من هذا املقرر؟ أم هو اختبار يهدف إىل اختيار أفضل الدارسني ليوكل              
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إليهم عمل معني يف ضوء كفايتهم اللغوية؟ أم هو اختبار قصد منه تـصنيف الدارسـني               
اجلدد ووضع كل منهم حسب مستواه يف اموعة اليت تناسبه؟ واجلدير بالذكر هنـا أن               

كمـا  . صف هو خري من يعرف أي نوع من االختبارات حيتاج إليه الدارسون           مدرس ال 
–يعرف أيضاً أفضل اختبار بالنسبة للصف الذي يقوم بتدريسه وهذه األفضلية حيددها             

  . اهلدف الذي وضع االختبار من أجله-كما قلنا
  

ا وكثرياً م، وهناك استخدامات عدة لالختبارات يف الربامج التربوية والتعليمية
وتعترب االختبارات الصفية . يلجأ املدرسون الستعمال االختبار نفسه ألكثر من غرض

  .غري الرمسية نشاطاً يومياً شائعاً يقوم به املدرسون بشكل عفوي
  

  :وفيما يلي بيان بأنواع االختبارات من حيث اهلدف
  

  : اختبار االستعداد اللغوي-١  
ياس يفترض فيه أن يتنبأ ويفرق بني       اختبار االستعداد اللغوي هو عبارة عن مق      

وأولئك الذين يقل أو ينعدم     ، أولئك الدارسني الذين لديهم االستعداد لتعلم اللغة األجنبية       
فهو إذن اختبار يصمم لقياس األداء احملتمل لدارس اللغة األجنبيـة  . لديهم هذا االستعداد  

  .قبل أن يشرع حىت يف تعلمها
  

  : اختبار التصنيف-٢
بار التصنيفي يصمم دف توزيع الدارسني اجلدد كل حسب مـستواه    إن االخت 

وحىت ال جيلس   ، يف جمموعة من اموعات اليت تناسبه حىت يتسىن له البدء يف دورة اللغة            
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أو مع جمموعة أدىن من مستواه فيفقد الدافعية        ، مع جمموعة أعلى من مستواه فيضيع بينهم      
طاً تعليمية معينة ولكنه اختبار عام خيترب مـا عنـد           وهذا االختبار ال يعاجل نقا    . واحلماس

  .الدارس وما حصله قبل أن جيلس لالختبار
  

  : اختبار التحصيل-٣
االختبار التحصيلي يصمم لقياس ما درسه الدارس خالل فترة قد تطول أو 

ويقصد ، أو لقياس ما درسه يف دورة دراسية بأكملها، تقصر؛ فقد تكون عاماً أو أقل
 املستوى الذي توصل إليه الدارس مقارنة بزمالئه اآلخرين يف املستوى به اكتشاف

  .نفسه

  

  : اختبار التشخيص-٤
 إن االختبار التشخيصي يصمم دف مساعدة كل من املدرس والدارس على 
معرفة نقاط الضعف والقوة لدى الدارس ومدى تقدمه يف تعلم عناصر بعينها يف دورة 

بار يف العادة بعد اية كل وحدة يف الكتاب املقرر أو حىت ويعقد مثل هذا االخت. اللغة
  .بعد كل درس يف الوحدة

  

ومن هنا يتضح أن االختبار التشخيصي يكتسب أمهيته من أنه يعطـى نتـائج              
وملّا كانـت أهدافـه     ، سريعة تشري إىل مواطن القوة والضعف لدى دارس اللغة األجنبية         

كون متنبها ومستغالً دائماً لنتائج دارسـيه       وجب على مدرس الصف أن ي     . قصرية املدى 
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وأن يعتين ويأخذ بعني االعتبار كل أوجه التحصيل اليت يتوصل إليها عن طريق االختبار              
  .وهو نوع من التقومي املستمر للدارسني، التشخيصي
  

  : اختبارات الكفاية اللغوية-٥
املقـدرة   أو كما تسمى أحياناً اختبـارات قيـاس   –تصمم اختبارات الكفاية    

 ملعرفة مدى استطاعة الفرد يف ضوء خرباته املتراكمة السابقة، القيام بأعمـال             –اللغوية  
وهي يف ذلك عكس االختبارات التحصيلية إذ إا تنظر لألمـام؛ أي            ، يطلب منه أداؤها  

يف حني جنـد أن االختبـارات       ، إىل كفاية الدارس يف القيام بأعمال تطلب منه مستقبالً        
  . نظر إىل اخللف؛ أي إىل ما يكون قد درس فعالً يف برنامج اللغةالتحصيلية ت
  

وهذا النوع من االختبارات ال يعتمد حمتواه على أي مقرر أو برنامج دراسـي              
معني لتعليم اللغة ألنه يعىن أوالً بقياس ما عند الدارس حالياً بالنظر إىل ما يطلـب منـه                  

  .مستقبالً
  

  :ملحوظة 
 سواء كان يف املفردات، أو يف القواعد، أو يف غري ،يعتمد حمتوى االختبار

على نوع االختبار؛ فإذا كان اختباراً لتحديد املستوى، أو اختباراً للكفاية ، ذلك
اللغوية، فإنه من اخلطأ االقتصار على كتاب، أو مقرر دراسي بعينه عند اختيار مادته؛ 

أما فيما يتعلق . قررففي ذلك حماباة ملن درسوه وظلم ملن مل يدرسوا هذا امل
باالختبارات الصفية التشخيصية واختبارات التحصيل، فإنه من الواجب أن يعتمد 
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وال بأس أن نستفيد . االختبار أوالً وأخرياً على ما يكون قد درسه الطالب من مقررات
  .من أخطاء الدارسني لتكون مصدراً عالجياً ألخطائهم مستقبالً

  
  :وطريقة التصحيح ودقتها؛ وتنقسم إىل نوعني، لطريقةأنواع االختبارات باعتبار ا

  
؛ تدخل فيها عوامل التقدير الذايت للـشخص الـذي يـصحح            مقالية / ذاتية �

 .االختبار
؛ وهي على النقيض من االختبارات الذاتية، ويتميـز هـذا النـوع             موضوعية �

ثري من  ولَها كثري من املزايا، وأيضاً ك     . بارتفاع مستوى الصدق والثبات والتمييز    
  .العيوب

  
  :ومن أمثلة بنود االختبارات املوضوعية بنود

  .    الصواب واخلطأ) ب(    .االختيار من متعدد) أ(
  .      اإلضافة) د(    .      الربط) ج(
  .      التكملة) و(   .    إعادة الترتيب) هـ(
  .    التحويل) ز(

  . شيوعاًوالنوع األول يعد من أفضل االختبارات املوضوعية وأكثرها
 يف هذا النوع من االختبارات على املشكلة املراد اختبارها بندوتطلق كلمة 

مث ، واليت متثل وحدة كاملة؛ مبا يف ذلك السؤال أو العبارة اليت حتتوي على املشكل
أما اجلزء األول الذي حيتوي على . البدائل اليت تليها مبا يف ذلك اإلجابة الصحيحة

وقائمة اإلجابات اليت تليه اصطلح على ، بالساقتسميته املشكل فقد اصطلح على 



  اءاتـإض
 

  ١١٤

وما تبقى بعد ،  ويف أحيان قليلة تسمى اخليار الصحيحبالبدائل أو اخلياراتتسميتها 
ووظيفة املشتت جذب أو صرف . املشتت أو الصارفاختيار اإلجابة الصحيحة يسمى 

  .انتباه الدارس ضعيف املستوى
  .وضع دائرة حول احلرف املقابل لَهااختر اإلجابة الصحيحة ب: مثال

  " من مكة إىل املدينة -  صلى اهللا عليه وسلم- النيب حممد"......... 
  .هاجر) د   .جلأ) ج  .سافر) ب  .اختبأ  ) أ

والساق هو اجلملة غري . يسمى بندا) د(فهذا املثال بدءا من التعليمات حىت رقم 
  " من مكة إىل املدينة-   صلى اهللا عليه وسلم-النيب حممد "......... الكاملة 

  :البدائل أو اخليارات تتمثل يف
  .هاجر) د   .جلأ) ج  .سافر) ب  .اختبأ) أ

واملشتتات أو الصوارف تتمثل يف اإلجابات غري الصحيحة أو غري املناسبة 
  :التالية

  .جلأ) ج  .سافر) ب  .اختبأ) أ
  .هاجر)  د:   واخليار الصحيح أو األنسب هو

فإن ، رض املوضوع من أجله جبذبه للدارس الضعيفوما مل حيقق املشتت الغ
أما كيف حيصل واضع . إدخاله يف بند من البنود يعد إقحاماً وحشواً ال ضرورة هلما

إن املشتتات املمتازة ميكن استخالصها : االختبار على مشتتات سليمة ودقيقة فنقول
  :من

  .األخطاء الكتابية املوجودة يف أعمال الدارسني )١
 .رسني يف اختبارات سابقةإجابات الدا )٢
 .أخطاء الدارسني اليت يلحظها مدرس الصف )٣



  اءاتـإض
 

  ١١٥

 .خربة مدرس واضع االختبار )٤
 .التحليل التقابلي بني اللغة األم واللغة اهلدف )٥
  

ولعل من أهم مصادر االختبار وأوجبها هو استغالل ما يقع فيه الدارسون 
ع سهل جدا ملدرس وهذا بالطب، من أخطاء تتكرر بانتظام يف كتابام أو كالمهم

، ولكن يواجهنا سؤال هو. الصف الذي يضع اختباراته الصفية التحصيلية والتشخيصية
كيف نستفيد من هذه األخطاء يف تكوين مادة االختبار؟ وهل تؤخذ كما هي برمتها 

  :يف بنود االختبار؟ لإلجابة عن هذين السؤالني دعنا نتابع املثال التايل
اه ستبىن عليها معظم األمثلة الواردة هنا لتوضيح القطعة اليت استعملت أدن

وقد نقلت كما هي دون . كيفية االستفادة من أخطاء الدارسني يف بناء بنود االختبار
  .أي تنقيح أو تبديل من كتابة أحد الدارسني يف صفوف تعليم العربية لغري الناطقني ا

  
يف . كل أحسنالناس كل أسود و. املدينة فريتاون يف الغرب أفريقيا"

ليس كل الناس العاملون يف . فريتاون مجيل جو والشارع كبريان أيضا
املدارس . جتد كليتان واحد يف املدينة وأخرة يف املدينة الثاين. فريتاون

  "...الطالب نذهب إىل كليتان واملدارس كل يوم. كثريون أيضا
  

  )١(البند 
   .نهانتقاء اخلطأ املراد االستفادة م: اخلطوة األوىل

  "الناس كل أسود. املدينة فريتاون يف الغرب أفريقيا"
  .تقليص العبارة واختصارها: اخلطوة الثانية



  اءاتـإض
 

  ١١٦

  .الناس يف فريتاون كل أسود
  .تصويب األخطاء: اخلطوة الثالثة

  .الناس يف فريتاون كلهم سود
  .كتابة الساق حمتوياً على املشكلة: اخلطوة الرابعة

  .ـالناس يف فريتاون كلهم ـــــ
كتابة اإلجابة الصحيحة وإجابة الدارس املأخوذة من اخلطأ : اخلطوة اخلامسة

  .املكتوب ضمن قائمة اخليارات
  .الناس يف فريتاون كلهم ــــــ

  أسود) د    )ج  سود) ب    )أ
، إضافة مشتتني آخرين بالرجوع ألعمال الدارسني الصفية: اخلطوة السادسة

اخليارات فنستعمل يف هذه احلالة فإن مل توجد أخطاء أخرى تصلح لتكملة 
خربتنا يف ضوء مستوى الدارسني ومعرفتنا باللغة العربية ولغة الدارسني 

  :ويف هذه احلالة ميكن أن خنرج بالبند كامال كالتايل. القومية
  .الناس يف فريتاون كلهم ــــــ

  أسود)  د  سواد)  ج  سود)  ب  سوداء)  أ
  

  )٢(البند 
  ".ن أيضاًاملدارس كثريو:  "اخلطأ

  .املدارس كثرية أيضاً: تصويب العبارة
  .املدارس ــــ أيضاً: الساق

  .كثريات) د.     كثري) ج.    كثرية) ب.    كثريون) أ: اخليارات



  اءاتـإض
 

  ١١٧

  :وجيب عند صياغتنا لبنود االختيار من متعدد أن نراعي اآليت
 أن يكون توزيع اإلجابات عشوائياً غري ملتزم بنظام ترتييب بغرض زيادة  ) أ

  .تسهيل عملية التصحيح
أن حيتوي كل بند على إجابة صحيحة واحدة ما مل تشر التعليمات إىل ) ب 

أن بعض أو كل اإلجابات املذكورة صحيحة، وعلى الدارس أن خيتار من 
  .بينها أكثرها صحة

أن نتحاشى القيام باختبار أكثر من مسة أو عنصر أو مهارة واحدة يف ) ج 
وي البند على مشكالت حنوية ومفردات يف وقت البند الواحد؛ كأن حيت

  :واحد مثل
  .اختر اإلجابة الصحيحة

  أما رأيت ــــ اجلسم؟
  .رجٍل هزيل) ب       .رجلٌ بدين) أ 

  .رجال أسود) د     .رجالً حنيف) ج 
فمن الواضح هنا أن مثل هذا البند خيترب الدارس يف عنصرين يف وقت واحد؛ 

، يف حني متثل الكلمات بدين، س النحورجالً تقي، رجٍل، فالكلمات رجلٌ
ومن األفضل أن خيترب الدارس يف . أسود اختبارات يف املفردات، حنيف، هزيل

  .كل واحد منهما على حدة
أن تكون البدائل صحيحة حنوياً وموافقة لساق البند وإال أصبحت حمرية ) د 

  :مثل
  .الـ ـــــ: الشخص الذي يدعو املسلمني للصالة يسمى

  .املؤذن) د   . حافظ) ج   . شيخ) ب   .امإم) أ 



  اءاتـإض
 

  ١١٨

إال أن الدارس ال يستطيع اختياره ألنه حيتوي على ، هو الصحيح) د(فاخليار 
  .وهي مذكورة مسبقاً يف ساق البند) ال(أداة التعريف 

وال داعي حلشوها ، أن تكون البنود خمتصرة وواضحة قدر اإلمكان) هـ 
  .مبفردات أو تراكيب ال جدوى منها

يفضل كثري من واضعي االختبارات أن يبدؤوا بالبنود األكثر سهولة ) و 
، لتكون متهيداً للدارس كي ال تثبط عزميته وحتى تزيح عنه التوتر

خاصة الدارسني الذين مل يعتادوا على مثل هذا النوع من االختبارات 
وال يعين هذا إقحام مسائل . أو الذين جيلسون لالختبارات ألول مرة

  .فهة رد أا سهلةلغوية تا
  

  :وقبل أن نشرع يف إعداد اختبار لطالبنا، ينبغي أن يكون لدينا
  .تصور واضح حملتوى االختبار )١(
  .ختطيط عام باملوضوعات اليت سيتناولُها االختبار )٢(
  .ثقل كل عنصر من عناصر االختبار )٣(
 .عدد  البنود اليت  جيب أن تكتب حول كل مشكلة )٤(

  
إىل أي : اً، فإن نتائجه ستجيب لك عن السؤال التايلإذا كان اختبارك الصفي جيد

  مدى أجاد الطالب املادة اليت انتهيت من تدريسها حىت اآلن ؟
ويكتسب هذا النوع من االختبارات أمهيته ألنه يعطي نتائج سريعة، تشري إىل مواطن 
 القوة والضعف لدى طالبك، لذا جيب أن تستغل النتائج اليت يبديها لك اختبارك يف

  .حتسني أداء الطالب مستقبالً



  اءاتـإض
 

  ١١٩

  :التصحيح
ذلك ) اإلنشاء واملقال(من أبرز االنتقادات اليت توجه الختبارات الكتابة 

فاملصحح ملوضوعات التعبري ، القدر الكبري من الذاتية الذي تتسم به عملية تصحيحها
  :يعطي درجاته التقديرية يف ضوء واحد أو أكثر من العوامل اآلتية

  .إخل... ه الدارس فعالً كاألفكار واألسلوب والتنظيمما يكتب) أ 
  .ما يعتقد أن الدارس يهدف إليه) ب 
  .املظهر العام للموضوع من مجال اخلط والنظافة) ج 
  ).سلباً وإجياباً(معرفته السابقة للدارس ) د 

  .حالته ومزاجه يف الوقت الذي يصحح فيه) هـ 
  .خربة املصحح ومدى حرصه ودقته) و 
  

 الرغم من عدم املوضوعية وعدم الثبات اللذين يكتنفان تصحيح التعبري وعلى
إال أن ، وعلى الرغم من املناداة بإحالل األسئلة ذات الصبغة املوضوعية، التحريري

وال نؤيد تركه إىل أنواع أخرى لقياس مهارة ، استعماله ما زال مستمراً وبصورة واسعة
  .ت يف تصحيحه جتعلنا أقرب إىل املوضوعيةلكن من األفضل أن نتبع خطوا، الكتابة

  
  :ميكن تصحيح التعبري التحريري بإحدى طريقتني

  
  . الطريقة االنطباعية 
  .الطريقة التحليلية 

  



  اءاتـإض
 

  ١٢٠

  :الطريقة االنطباعية
وفيها يقوم املدرس املصحح بقراءة املوضوع مث يعطي درجات تقريبية 

  :تقديرية يف ضوء
  .الل قراءته للموضوع بأكمله دون تفاصيلاالنطباع العام الذي كونه من خ) أ 

املصحح ) مينح(وفيها . املقارنة التقديرية ألداء الدارسني يف املوضوع نفسه) ب 
  :درجاته بواحد من التقديرات اآلتية

  ، ممتاز ) ٦جيد جدا    ) ٥جيد    ) ٤حسن    ) ٣ال بأس    )  ٢ضعيف  )  ١ 
أو ، ٣٠، ٢٥، ٢٠، ١٥ ،١٠، ٥: أو يكتب تقديراته بالدرجات هكذا

  .إخل... جـ، +جـ، ب، +ب، أ، باحلروف
وواضح أن مثل هذه التقديرات ال تفيد الدارس كثرياً؛ ألنه لن يعرف ملاذا 

وأين مواطن الضعف والقوة عنده حىت يتسىن له العمل على تاليف ، استحق هذه الدرجة
  .نواحي الضعف اليت أبرزها االختبار

  
  :الطريقة التحليلية

  
هذه الطريقة ذات مردود جيد للدارس واملدرس؛ ألنه إذا كان من أهداف و

فإن نظام التصحيح الذي يتبع ينبغي أن يضع ، االختبار أن يضيف إىل خربة الدارسني
باإلضافة إىل أنه ينبغي أن يشري إىل نقاط ، كل دارس يف مكانه الصحيح مقارنة بزمالئه

ا فبدال من أن يعطي الدارس تقديراً عائماً لذ. الضعف اليت جيب تالفيها مستقبالً
فمن األفضل استعمال طريقة حتلّل عناصر ) إخل... جـ، +ال بأس أو أ، جيد، حسن(

  .الكتابة وحتدد درجة معينة لكل عنصر من هذه العناصر



  اءاتـإض
 

  ١٢١

وهذا األسلوب مفيد جداً يف حاالت االختبار الصفي الذي يقع عبء 
 يف وقت ال يستطيع فيه االستعانة بأحد وضعه وتصحيحه فيها على مدرس واحد

  .زمالئه لسبب أو آلخر
  

وتعتمد هذه الطريقة على خطة للتصحيح يضعها مدرس الصف أو جملس 
وفيها توصف العناصر املكونة للتعبري الكتايب ومن مث جدولتها ووضعها يف . االمتحانات

   .إخل... التنظيم، األسلوب، التراكيب، املفردات، القواعد، قوائم مثل
وإليك مثاال ،  مث ترفق نسخة منها مع كل ورقة من أوراق إجابة الدارسني

  :إلحدى القوائم
  

 ١ ٢ ٣ ٤ ٥  
       القواعد

       املفردات
       األسلوب

       الترقيم والتنظيم
  

وينبغي أن نضع يف االختبار أن مثل هذه اخلطة ميكن تعديلها وفق ما نراه 
قد نضيف عناصر . توى الدارسني وثقل كل عنصر من العناصر املراد قياسهامناسباً ملس

فمثالً يف املستويات املتقدمة قد يكون التركيز على األسلوب أكثر ، أو حنذف أخرى
  .إخل...من املفردات فيعطى درجات أكرب

  



  اءاتـإض
 

  ١٢٢

 الوسائل وتقنيات التعليم
 وخارجه إىل نشاط    داخل الصف يف العصر احلديث    قد حتولت العملية التعليمية     ل

له أهداف ونتائج ختضع للقياس والتقنني، وأصبح للتقنيات التعليميـة دور فاعـل بـني        
وفضال عن ذلك فقد صارت تلك التقنيات تلعب دورا         . مدخالت هذا النشاط وخمرجاته   

هاما يف تطوير عناصر النظام التربوي كافة بوجه عام وعناصـر املنـهج علـى وجـه                 
 فاعلية وكفاية، وذلك من خالل االستفادة منـها يف عمليـة            اخلصوص، وجعلها أكثر  

التخطيط هلذه املناهج وتنفيذها وتقوميها ومتابعتها وتطويرها مبا يسهم بشكل كـبري يف             
  .حتقيق أهدافها املنشودة

 : وقد ثبت أن اإلنسان يتذكر
  .   ٪  مما مسعه٢٠
  .  ٪  مما شاهده٣٠
  . ٪ مما شاهده ومسعه يف الوقت نفسه٥٠

  :وثبت أن اإلنسان يتعلم
  .  ٪ عن طريق حاسة البصر٨٣ 
  . ٪ عن طريق حاسة السمع١١ 

 
  : دور الوسائل التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم

ميكن أن نلخص الدور الذي تلعبه الوسائل التعليمية يف حتسني عمليـة التعلـيم           
  :والتعلم مبا يلي

  :إثراء التعليم: أوالً
 واألحباث أن الوسائل التعليمية تلعب دوراً جوهرياً يف إثراء          أوضحت الدراسات 



  اءاتـإض
 

  ١٢٣

التعليم  وتوسيع خربات املتعلم وتيسري بناء املفاهيم وختطي احلدود اجلغرافية والطبيعيـة             
باستخدام وسائل اتصال متنوعة تعرض الرسائل التعليمية بأسـاليب مـثرية ومـشوقة             

  . وجذابة
  

  :حتقيق اقتصادية التعليم: ثانياً
ويقصد بذلك جعل عملية التعليم اقتصادية بدرجة أكرب من خالل زيادة نـسبة             

فاهلدف الرئيس للوسائل التعليمية هو حتقيق أهداف تعلم قابلة للقياس          . التعلم إىل تكلفته  
  .مبستوى فعال بأقل قدر من التكلفة يف الوقت واجلهد واملصادر

  
  :وإشباع حاجته للتعلم املساعدة على استثارة اهتمام التلميذ :ثالثاً

يكتسب التلميذ من خالل استخدام الوسائل التعليمية املختلفة بعض اخلـربات           
وكلما كانت اخلربات التعليمية اليت مير ِبها املتعلم أقرب         . اليت تثري اهتمامه وحتقق أهدافه    

قيقها إىل الواقعية أصبح لَها معىن ملموس وثيق الصلة باألهداف اليت يسعى التلميذ إىل حت             
  ٠والرغبات اليت يتوق إىل إشباعها 

  
  :املساعدة  على زيادة خربة التلميذ مما جيعله أكثر استعداداً للتعلم: رابعاً

باستخدام وسائل تعليمية متنوعة يكتسب التلميذ خربات مباشرة جتعله أكثـر           
  . مما يساعد على جعل تعلم التلميذ يف أفضل صورة٠استعداداً للتعلم 

  
  :يف عملية التعلم ملساعدة على اشتراك مجيع حواس املتعلما: خامساً

إنّ اشتراك مجيع احلواس يف عمليات التعليم يؤدي إىل ترسيخ وتعميق هذا التعلّم             



  اءاتـإض
 

  ١٢٤

والوسائل التعليمية تساعد على إشراك مجيع حواس املتعلّم، مما يساعد على بقـاء أثـر               
  ٠التعلم 

  
  :ذ اإلجيابية يف اكتساب اخلربةاملساعدة يف زيادة مشاركة التلمي: سادساً

تنمي الوسائل التعليمية قدرة التلميذ على التأمل ودقة املالحظة واتباع الـتفكري            
وهذا األسلوب يؤدي بالضرورة إىل حتسني نوعيـة        . العلمي للوصول إىل حل املشكالت    

  .التعلم ورفع األداء عند التالميذ
  

  كيف نستخدم الوسيلة التعليمية ؟
  : الوسيلةل استخدامقب قواعد -١

  . حتديد الوسيلة املناسبة-أ 
  . التأكد من وجودها وإمكانية احلصول عليها-ب
  . جتهيز متطلبات تشغيلها-ج
  . يئة مكان عرضها-د
  

  :الوسيلة عند استخدام قواعد -٢
  . التمهيد الستخدام الوسيلة-أ

  . استخدامها يف التوقيت املناسب-ب
  . عرضها يف املكان املناسب-ج
  . عرضها بأسلوب شيق ومثري-د

  . التأكد من رؤية مجيع املتعلمني هلا خالل عرضها-هـ



  اءاتـإض
 

  ١٢٥

  . التأكد من تفاعل مجيع املتعلمني معها خالل عرضها-و
  . إتاحة الفرصة ملشاركة بعض املتعلمني يف استخدامها-ز

  . عدم التطويل يف عرضها جتنباً للملل-ح
  . املخل يف عرضهاز عدم اإلجيا-ط
  .م شغل الدرس بعدد كبري من الوسائل عد-ي
 عدم إبقاء الوسيلة أمام التالميذ بعد استخدامها جتنبا النصرافهم عن متابعة            -ك

  .املعلم
  . اإلجابة عن أية استفسارات ضرورية للمتعلم حول الوسيلة-ل

  :الوسيلة بعد االنتهاء من استخدام قواعد -٤
عدم فعاليتها يف حتقيق اهلدف منها،      للتعرف على فعاليتها أو     : تقومي الوسيلة  -أ

ومدى تفاعل التالميذ معها، ومدى احلاجة الستخدامها أو عدم استخدامها          
  .مرة أخرى

أي إصالح ما قد حيدث لَها من أعطال، واستبدال ما قد           : صيانة الوسيلة  -ب
يتلف منها، وإعادة تنظيفها وتنسيقها، كي تكون جاهزة لالستخدام مـرة           

  .أخرى
أي ختزينها يف مكان مناسب حيافظ عليها حلني طلبـها أو           : لوسيلةحفظ ا  -ج

  . استخدامها يف مرات قادمة
  

  :من أنواع الوسائل
الكتب ـ الصور التعليمية ـ الرسومات واخلرائط   ( أ ـ مواد مطبوعة أو مرسومة  

 ). ـ اللوحات التعليمية ـ الشفافيات ـ البطاقات ـ الرموز 



  اءاتـإض
 

  ١٢٦

 ). أفالم ثابتة ـ أشرطة صوتية واسطوانات ( تة ب ـ مواد مسعية بصرية ثاب
أفالم متحركة ـ أشرطة الفيـديو ـ أقـراص     ( ج ـ مواد مسعية بصرية متحركة  

 )....احلاسوب 
  

  :اخللل يف مراعاة أسس استخدام الوسائل التعليمية
يستخدم بعض املدرسني الوسائل التعليمية دون ختطيط أو تنظـيم أو إعـداد             

ويفاجـأ  ، منظم أو مشاهدة للمادة ومعرفة حمتواها ومعناها وأهدافها       مسبق أو استعداد    
مما جيعل  ، املدرس يف مثل هذا الظرف بكثري من املشكالت والعراقيل وكثري من املفاجآت           

وهنا تتكون اجتاهات غري حممودة لـدى       ، موقفه غري سليم ووضعه أمام طالبه غري مريح       
 لديهم اجتاهات عكـسية جتـاه الوسـائل         وقد تتولد . طالبه عن الوسائل واستخدامها   

كمـا قـد   ، وأا وسائل غري ناجحة مما جيعلهم ينفرون منها وال يقبلون عليها ، التعليمية
يتولد اجتاه لديهم بأن الوسائل تسبب املشكالت وتدفع إىل الفوضى وعدم التنظـيم يف              

  .العملية التعليمية
  

 داد واالستعداد للوسائل التعليميـة    املفاجآت اليت قد تتولد من جراء عدم اإلع        ومن 
  :ما يلي
كما . وجود هوة بني الوسيلة وموضوع الدرس؛ مما يولد عدم االنسجام بينهما           •

وهنا تصبح العالقة   ، تظهر الوسيلة يف موقف مثل هذا نشازاً عن املادة والدرس         
  .مفقودة بني الوسيلة وموضوع الدرس

فإمـا أن يبـدأ     ، م التنظيم عدم وجود وقت مناسب لعرض الوسيلة نتيجة لعد        •
 . أو يؤخرها إىل ايته، الدرس ِبها



  اءاتـإض
 

  ١٢٧

مما يدفع املدرس إىل إبقاء التالميذ      ، انتهاء وقت الدرس قبل انتهاء عرض الوسيلة       •
، أو أنه يغلق الوسيلة قبل انتهائها ويف هذا إزعاج وإربـاك          ، بعد انتهاء الدرس  

 .وهنا قد يثار لدى الطلبة أكثر من تساؤل
 .درس بعدم مالءمة الوسيلة للمادة من حيث احملتويمفاجأة امل •
عدم مالءمة الوسيلة ألعمار التالميذ ألنّ املدرس مل خيطـط السـتعماِلها ومل              •

 . يشاهدها مسبقاً
أو احتواء الوسيلة   ، عدم مراعاة الوسيلة جلانب العادات والتقاليد لدى الطالب        •

 . على بعض العبارات غري الالئقة
 . لى مناظر خملة بالدين والذوق والعرفاحتواء الوسيلة ع •
، واهتزاز الـصور  ، احتواء الوسيلة على عيوب فنية من حيث عدم دقة األلوان          •

وعيـوب يف   ، وموسـيقى ، وتداخل يف التعليـق   ، ودوران املناظر على بعضها   
وعيـوب يف   ، وعيوب يف دمج الصوت مع الـصورة      ، ويف اإلضاءة ، الصوت

 .إخل.. اإلخراج وعملية التصميم
 .وجود مشكلة يف مكان وضع اجلهاز لعدم وجود منصة أو عربة خاصة •
 .عدم وجود شاشة عرض •
 .عدم وجود قابس الكهرباء أو عدم مالءمة القابس ملدخل اجلهاز •
 .عدم توافر سلك توصيل •
 .وجود السلك يف طريق املدرس أو الطلبة •
 .عدم مالءمة التيار الكهربائي يف حجرة اجلهاز •
.. بطريقة تشغيل اجلهاز أو ضبط الصورة أو إدخال الفـيلم         عدم معرفة املدرس     •

 .إخل



  اءاتـإض
 

  ١٢٨

 .عدم وجود فين للصيانة لتاليف العوارض املفاجئة مثل انطفاء اجلهاز فجأة •
 .احتراق املصباح فجأة وعدم وجود مصباح احتياطي •
قصر املادة يف الوسيلة لدرجة كبرية ومفاجأة املدرس والطالب هلـذه املـادة              •

 . القصرية
 .جلهاز على سطح مهتز مما قد يعرضه للسقوطوجود ا •
 .عدم إمكانية التحكم يف بعد اجلهاز عن الشاشة لضيق احلجرة •
تكرار مشاهدة الطالب للوسيلة أكثر من مرة يؤدي إىل امللل وعدم االهتمـام              •

 .ِبها
 .قدم مادة الوسيلة •
 . وجود أخطاء علمية أو لغوية يف مادة الوسيلة أو عدم صحتها علمياً •
 .  الوسيلة عن الواقع وجنوحها إىل اخليالبعد •
صعوبة مادة الوسيلة على أذهان التالميذ من حيث اللغة أو احملتوى أو كليهمـا     •

 . معاً
 

  : تلخيص مواصفات الوسيلة ذات البناء اجليد
أن تكون مترابطة األفكار وتكون املعلومات معروضة بطريقة جيـدة منطقيـة             •

  .متسلسلة
  .ية جيدة وحديثة وصحيحةأن تكون املادة العلم •
  .أن تصنع من مواد قوية متينة تتحمل االستعمال املتكرر •
وأن تكـون بـسيطة يف      ، أن تكون سهلة الفهم ذات عبارات سهلة سلـسة         •

  .تركيبها



  اءاتـإض
 

  ١٢٩

أو مسموعة دون ، أن تكون واضحة املعامل يسهل مشاهدا وتبني حمتواها •
  .تشويش أو نشاز يف األصوات مع وضوح حمتواها ومادا

أالّ حتتوي على عبارات غري مفهومة أو تعابري خاصة ببيئة أو طبقـة أو هلجـة                 •
  .معينة

  .أن تبتعد عن العامية •
  .أالّ تركز على الفن على حساب وضوح املادة •
  .أن ختدم كل اجلوانب الفنية •
  . أن تكون الوسيلة مناسبة للدرس وأهدافه •

  



  اءاتـإض
 

  ١٣٠

  احلاسب وتعليم اللغة
  

التعليم إىل بداية الـستينيات امليالديـة ، حيـث          ترجع عالقة احلاسب اآليل ب      
استخدمت احلاسبات الكبرية للتعليم ، وصممت برامج خاصة هلذا الغـرض ، غـري أن               

لتكلفة املادية الباهظـة ،     لاستخدامها اقتصر على اجلامعات واملؤسسات الكبرية ، نظرا         
  .من جهد يف إدارا وتشغيلها هذه احلاسبات وما حتتاج إليه 

  
مع انتشار احلاسبات الصغرية يف اية عقد الـسبعينيات امليالديـة دخلـت             و  

احلاسبات إىل املدارس يف كثري من الدول املتقدمة ، وما زال عدد مستخدميها يزداد يوما               
بعد يوم ، وكثرت الربامج التعليمية املعدة هلذه احلاسبات ، ونشأت مؤسسات وشركات             

وهناك طريقتان السـتخدام احلاسـب يف       . زيعها  متخصصة يف إنتاج هذه الربامج وتو     
  :التعليم ، مها 

  
  : التدريس مبساعدة احلاسب-:أوال

وتعين استخدام احلاسب مباشرة يف عملية التدريس نفـسها، لالسـتفادة مـن         
 مما يساعد على جذب اهتمام التالميذ وتشويقهم        ،إمكانياته الـهائلة يف التفاعل واحلوار    

  :اماتومن أهم هذه االستخد
  
  :استخدام احلاسب للتدريبات والتمريناتـ ١

وهي من أقدم استخدامات احلاسب يف التعليم، حيث يتم تقـدمي عـدد مـن                 
التدريبات والتمرينات للطالب يف موضوع سبقت دراسته، وعلـى الطالـب أن يقـوم      



  اءاتـإض
 

  ١٣١

 بإدخال اإلجابة املناسبة، فيقوم احلاسب بتعزيز اإلجابة الصحيحة، وتـصحيح اإلجابـة           
 .اخلاطئة، واهلدف من هذا النوع من الربجميات تدريب الطالب على الـسرعة والدقـة             

ويتميز استخدام احلاسب يف هذا النوع من التدريبات والتمرينات على الطرق التقليديـة             
  :باالستفادة من قدرة احلاسب يف

ـ          - ذ علـى    إنتاج الكثري من التمرينات واملسائل املختلفة واملالئمة ملستويات التالمي
  .اختالفها وتعددها

  . التغذية الراجعة الفورية، مما جينب التلميذ الوقوع يف تكرار اخلطأ-
 إضفاء املثريات الصوتية واللونية، وتغيري طريقة العرض، مما جيعل هـذه التـدريبات       -

  .مشوقة وجاذبة النتباه التالميذ
  . متابعة تقدم التلميذ، وتشخيص نقاط القوة والضعف لديه-
  

  :)املعلم البديل ( ـ استخدام احلاسب للتدريس ٢
وهنا يقوم احلاسب بعملية التدريس عن طريق عرض الفكرة وشرحها، وتقـدمي         

أمثلة عليها، وقد يقوم أداء الطالب عن طريق تقدمي اختبار مصغر، مث بعـد ذلـك قـد                
  . يوجهه إىل إعادة الدرس أو جزء منه

  :احلاسب يفوتتميز هذه الطريقة باستخدام قدرات 
التفاعل واحلوار، واستخدام طرق عرض خمتلفة  حبيث جيد كل طالب ما             �

  .يالئمه، مما يساعد على مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ
  .إعادة شرح الدرس أو جزء منه دون ملل أو كلل �
جعل التلميذ يتعلم حسب حاجته، ويف الوقت واملكان اللذين يناسبانه،           �

  .وبالقدر الذي يكفيه



  اءاتـإض
 

  ١٣٢

حتديد مستوى التالميذ بدقة، مع معاجلة نقاط الضعف، وتعزيز نقـاط             �
  .القوة

  :استخدام احلاسب وسيلة مساعدةـ ٣ 
وهنا يكون احلاسب وسيلة مساعدة يقوم مبا تقوم بـه الوسـائل األخـرى،              
كالسبورة وأجهزة العرض، خصوصا إذا توفرت شاشة عرض كبرية، أو جهاز عـرض             

وسيلة واضحة ومشوقة تريح املعلم من كثري من األعمال الروتينية          البيانات، مما جيعل منه     
  .اجلانبية اليت تشغل الكثري من وقت احلصة

   
  :استخدام احلاسب لأللعاب التعليميةـ ٤

وهو ما يضفي على العملية التعليمية جوا من املتعة واإلثارة، مما يشجع التالميذ               
  .على املشاركة بفاعلية يف عملية التعلم

  
 : إدارة عملية التدريس باحلاسب -:انياث

إنّ إدارة عملية التدريس باحلاسب تعين استخدام احلاسب ملساعدة املـدرس يف              
أداء املهام اإلدارية لعملية التدريس، وهذه املساعدات تشمل كل تطبيقات احلاسب اليت            

رية، ومـن   تساعد املعلم يف عملية التدريس ماعدا العملية نفسها، وهذه التطبيقات كـث           
  :أمهها

  
  :االختبار مبساعدة احلاسبـ ١

سواء كان ذلك يف جزء معني من االختبارات أو يقوم احلاسب بأداء العمليـة                
كلها بدءا من توليد االختبار وتقدميه للتالميذ، ومن مث تصحيح إجابات التالميذ، ورصد             



  اءاتـإض
 

  ١٣٣

نشاء اجلداول والرسوم   الدرجات والتقديرات، والقيام بالعمليات اإلحصائية الالزمة، مع إ       
البيانية اليت تتعلق باالختبار، وحتليل النتائج، مما يساعد املعلم على إعداد اختبارات مناسبة             

  .تتمتع بدرجة مرضية من الصدق والثبات
  
  :األعمال الكتابيةـ ٢

تأخذ األعمال الكتابية الروتينية اململة من وقت املعلم قدرا ليس باليسري، فتشغله              
، واحلاسبات اآللية يف هذا العصر تقدم حال يسريا هلذه املشكلة، وقـد يقـوم               عن األهم 

احلاسب يف وقت قصري بعملية تستغرق من املعلمني زمنا طويال إلعدادها، وأقرب مثال              
على ذلك الكشوف والبيانات والتقارير املومسية اليت تقوم ِبها املدرسة من وقت آلخـر،              

  .خصوصا يف اية كل فصل دراسي
  
  :الواجباتـ ٣

يستطيع احلاسوب ـ إذا توفر الربنامج املناسب ـ أن يقوم بإعداد واجبـات      
على درجة من التميز والكثرة مبا تتوفر فيه من خاصية التوليـد العـشوائي، وتتفـوق                
االختبارات املعدة عن طريق احلاسب على الطرق التقليدية بتنوعها وإمكانية قيام جهـاز            

ا تتميز بالتغذية الراجعة الفورية اليت تعلم الطالب خبطئه فـورا           احلاسب بتصحيحها، كم  
وتسمح له بتصحيحه، مع تقدمي مثال منوذجي يرد بعد عدد معني من احملـاوالت، مـع                
مراعاة الفروق الفردية بني التالميذ، فالتلميذ القوي ال يفرض عليـه تكـرار التمـارين              

ضعيف فسيجد عددا كافيا من التمرينـات       البسيطة اليت متكن من إتقاا، أما الطالب ال       
  .والتدريبات حىت يصل إىل درجة معقولة من اإلتقان

  



  اءاتـإض
 

  ١٣٤

  :إنتاج املواد التعليميةـ ٤
هناك كثري من التطبيقات اليت تساعد املعلم يف إعداد املواد والوسائل التعليميـة               
ـ   ،  وأوراق اإلجابـة    ،   كاجلداول واإلحصائيات     ، وإنتاجها ات والرسـومات واملنحني
يف وقت  كما يتم ذلك    من اإلتقان واجلودة،     كبرية   على درجة  ويتم هذا األمر     وغريها،  

  .عن كاهل املدرسالعمل لك عبء ذمما يرفع  وجهد معقول قصري،
  
  :حفظ املعلومات واسترجاعهاـ ٥

سواء كانت تتعلق بالطالب أو تتعلق باملادة العلمية واملنهج الدراسي، حيث يتم              
نية استعادا ملشاهدا أو تعديلها أو طباعتها بسرعة وسـهولة، كمـا       حفظها، مع إمكا  

ميكن استخدام احلاسوب قاعدة بيانات حلفظ معلومات هائلة عن املادة الدراسية تشكل            
  . موسوعة ضخمة وسهلة التناول

    



  اءاتـإض
 

  ١٣٥

  الربامج التعليمية 
  

أنواع املواد  تعد برامج احلاسب اآليل التعليمية مادة تعليمية عصرية ، وهي أكثر              
املـستخدمة يف   ) األقراص  ( التعليمية تعقيدا من حيث طريقة إعدادها ، ونوعية األوعية          

كما ختتلف املثريات اليت حتتويها حسب نوع الربنامج ، ودرجة إتقانه           . حفظها وختزينها 
  :من الناحية الفنية والتربوية، وبناء على ذلك ميكن تصنيفها إىل أنواع ، هي 

  
   :ج التقليديةالربامـ ١

وهي برامج بسيطة ذات أهداف حمدودة ، كتدريب التالميذ على حل جمموعة              
فـاهيم املتعلقـة باملـادة      من األسئلة يف موضوع معني ،  أو تقدمي بعض املعـارف وامل            

، ومن أمثلتها برامج التدريب واملران اليت دف ملساعدة الطالب على التمكن            املدروسة
ادة بعينها ، عن طريق طرح بعض األسئلة وما على الطالب إال أن             من احملتوى الدراسي مل   

  .خيتار اإلجابة الصحيحة 
  

وهذا النوع من الربامج يستخدم لتعزيز التعلم بصورة فردية ، فعلى املعلـم ـ     
بعد أن يقوم بالتدريس ـ أن يشخص مستوى طالبه يف املوضوع الذي درسه ، مث يعني  

  .ه من الربامج لتحسني تعلمه وتعزيزه بعد ذلك لكل طالب ما يناسب
  
   :برامج الوسائط املتعددةـ ٢

وهذه الربجميات تتصف باتساع األهداف اليت تسعى لتحقيقهـا ، بـدا مـن                
التدريب واملران، ووصوال إىل تقدمي دروس للتعلم الذايت ، تشتمل على كافـة أنـواع               



  اءاتـإض
 

  ١٣٦

ك فيه النص املكتوب ، مـع       الوسائل التعليمية يف إطار متكامل ، عن طريق عرض يشتر         
الرسوم املصحوبة بالصوت والصورة املتحركة ، بعد ربطها بوسائل تـسمح للطالـب             
باإلمساك بزمام عملية التعلم ، ومتكن املعلم من حتقيق مميزات مل تكن متوفرة حينما كان               

  .يستخدم الوسائل التقليدية كال على حدة 
  

يت يف جمال الوسـائل التعليميـة أن         وقد أثبتت الدراسات واألحباث اليت أجر       
الوسائط املتعددة ذات فاعلية كبرية يف حتقيق األهداف التعليمية بشكل عام ، مبا متلكـه               
من قدرة على توليد الدافع للتعلم عند التالميذ ، مما يساعد على متكـن الطالـب مـن                  

درة على حـل    املهارات التعليمية ، وتزيد من ثقة الطالب بأنفسهم ، وتنمي لديهم الق           
املشكالت ، كما تساعدهم يف تنمية االجتاهات اإلجيابية حنو احلاسب اآليل ، إىل جانب              

  .أا جتعلهم ينهمكون يف التعلم مبتعة لوقت أطول دون ملل 
  

وقد توصل أحد الباحثني إىل أن التعليم باستخدام الوسائط املتعددة يوفر نـسبة               
لوقت الكلي للتعلم ، مما يعين اخنفاض تكلفـة         من ا % ) ٥٠(كبرية من الوقت تصل إىل      

  . التعليم 
  :وميكن حصر ميزات التعليم باستخدام الوسائط املتعددة فيما يلي 

  ) .الفروق الفردية ( توفر للمتعلم الوقت الكايف ليعمل حسب طاقته  �
 .تزود املتعلم بالتغذية الراجعة الفورية  �

 .متكنه من التعلم يف أماكن متنوعة  �

الصرب ، الدقـة ، الكفايـة ، اسـتخدام          ( بصفات املعلم اجليد    تتصف   �
 ) .إستراتيجيات فعالة ومتنوعة 



  اءاتـإض
 

  ١٣٧

 .حتقق املتعة والتفاعل والتنوع املطلوبة يف العملية التعليمية التعلمية  �

 .تساعد الطالب على معرفة مستواه احلقيقي من خالل التقومي الذايت  �

 . متكن من دراسة ظواهر خطرة ومعقدة  �

   
   :برامج الوسائط الفائقةـ ٣

وهي تشبه برجميات الوسائط املتعددة يف جوانب كثرية ، كاحتوائها على أنواع              
خمتلفة من الوسائط املرئية واملسموعة ، إال أا تعد وفقا لتقنية أكثر تعقيـدا تـوفر هلـا          

تقدم اهلائل  ميزات كثرية من أمهها ما يتعلق بالقدرات املعرفية العليا ، وقد استفادت من ال             
يف أجهزة احلاسب اآليل ، يف توسيع نطاق التكامل بني الوسائط التعليمية املختلفـة يف               
شكل عالقات شبكية معقدة ، ختتلف عن العالقات اخلطية املـستخدمة يف سـابقتها ،               
أسهمت يف حتقيق أقصى قدر من االنسجام والتناغم بني عدد ضـخم مـن املـثريات                

تسمح بتنظيم وختزين كم هائل من املعلومات املكتوبة واملـصورة          واملكونات التعليمية ،    
واملسموعة واملتحركة ، واستعادا بطريقة غري متتابعة وال خطية ، مما يساعد على عرض              
املادة التعليمية بطرق متنوعة غري متتابعة من نقطة إىل أخرى ، يف شكل جديد مبتكر يف                

   .كل مرة ، ليس له اية أو بداية معينة
  
   :برامج احملاكاةـ ٤

وتعين توفري مواقف اصطناعية بواسطة احلاسوب حتاكي مواقف حقيقية من الواقع ، ممـا              
يعطي الطالب خربة شبه مباشرة ذه املواقف ، وتتبني فوائد هذه الربامج عندما يصعب              

ثيلها احلصول على هذه املواقف يف أرض الواقع لندرا ، أو خطورا أو ارتفاع تكلفة مت              
  .وغري ذلك... يف الواقع 
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  ١٣٨

وتفيد برامج احملاكاة يف التدريب العملـي علـى تـشغيل اآلالت املختلفـة ،             
كتدريب الطيارين على التحكم بالطائرة بوسيلة آمنة وميسرة ودقيقـة ، أو يف معامـل               

  .األحباث اخلطرة أو خمتربات الفضاء ، ومصانع األسلحة النووية وغريها 
  

   التعليميةاختيار الربامج
  

من البديهيات اليت ال ميل التربويون من تكرارها أن الفائدة املرجوة من استخدام               
أي وسيلة تعليمية يتوقف على حسن توظيفها يف العملية التعليمية ، وأن التوظيف السيئ              

ومن هنا نستطيع أن نقول . للوسيلة ـ مهما كانت طاقاا ـ يذهب بالفائدة املتوخاة   
حلاسب اآليل ـ على الرغم من طاقاته وقدراته ـ ال ميكن أن يـستفاد منـه     إن جهاز ا

  . على األسس التربوية  بناءكما ينبغي بدون وجود الربامج التعليمية اليت أعدت
  

إن جمرد وجود الربنامج ال يعد سببا تربويا الستخدامه ، بل على املعلم أن يدقق                 
 مع املادة الدراسية مـن حيـث احملتـوى          وميحص ويقوم باختيار الربامج اليت تتناسب     

ومن هنا على املعلم عند اختيار الربامج احلاسوبية التعليمية         . واألهداف ونوعية الدارسني    
  :أن يقوم باخلطوات التالية ليضمن حسن االختيار 

  
   :اخلطوة األوىل

جيب أن يتأكد من مالءمة الربنامج للجهاز املستخدم ، من حيث طرازه وتـوفر      
م التشغيل املناسب  ، وقدرة اجلهاز على تنفيذه من حيث سعة الـذاكرة واملـساحة            نظا

التخزينية الشاغرة على القرص الصلب ، ووجود املتممات اليت يتطلبها ليعمل بـشكل             
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  ١٣٩

 ، وما يتطلبه من ملحقات أخرى كالطابعة        الرسوماتصحيح كبطاقة الصوت ، وبطاقة      
  .أو القلم الضوئي أو الرامسة وغري ذلك

  
   :اخلطوة الثانية

ينبغي التأكد من كون الربنامج خاليا من العيوب الفنية والربجمية ، ومـن هنـا                 
يتوقـع أن   ينبغي على املعلم تشغيل الربنامج على اجلهاز ، مث عليه أن يتعامل معه كمـا                

  .ليتأكد من ثباته وخلوه من العيوب ، التالميذ بشىت مستويام معه يتعامل 
   

   :الثةاخلطوة الث
جيب على املعلم أن يتأكد من فعالية الربنامج من الناحية التربوية والتعليمية ، من                

واملعلم ميكن أن يطرح على نفسه األسئلة التاليـة ، لـيعلم            .وجهة نظر املعلم والطالب     
  :مدى مناسبة الربنامج للغرض الذي يريد أن يستخدمه ألجله 

  
يث ميكن تعديله للتعامل معه بطرق خمتلفة       هل الربنامج مرن عند االستعمال ، حب       �

  مع مستويات التالميذ املتباينة ؟تتناسب 
يف هل يستطيع التالميذ التعامل معه بسهولة ، من دون االعتماد على املـدرس               �

  ؟كل حني 
طريقة تقدميه ملوضوع    من حيث ،  هل يتناسب مع مفهوم طرق التدريس اجليدة         �

  الدرس ؟
   ة العلمية ؟تناسب مع حمتوى املادهل ي �
  ى بطريقة واضحة وشاملة وصحيحة  ؟هل يتم طرح احملتو �



  اءاتـإض
 

  ١٤٠

أفضل من معاجلته بالطرق    هل استخدام الربنامج يؤدي ملعاجلة املوضوع بشكل         �
  األخرى ؟

ـ             � ي هل يتم عرض املعلومات بتدرج من حيث السهولة والصعوبة بـشكل يراع
  الفروق الفردية بني التالميذ ؟

بـشكل  ،  والتعـاون   ،  كاملنافسة الشريفة   ،  ل الضمنية   هل يتم تقدمي القيم واملث     �
  مناسب للطالب املستهدفني ؟

هل حيتوى الربنامج على تعليمات واضحة ؟ وهل ميكن احلصول عليها بسهولة؟             �
  ل ميكن إعادة عرضها عند احلاجة ؟وه

  مىت وكيف يدخل الطالب استجابته ؟هل حيدد الربنامج بوضوح  �
رض املعلومات والبيانات والرسـومات  علـى        هل الربنامج منظم من حيث ع      �

  استخدام املؤثرات بطريقة فعالة ؟الشاشة بطريقة منظمة ومرتبة ، و
هل هناك تفاعل بني الطالب والربنامج ؟ وهل يستطيع الطالب أن يـتحكم يف               �

  يار مستوى الصعوبة الذي يناسبه ؟اخت
  

   :صفات الربامج التعليمية اجليدة
  

 ال أن ليمية مل تواكب صناعة احلاسب اآليل بنفس الدرجة ، إ         رغم أن الربامج التع     
الربجميات التعليمية بدأت تغزو األسواق يف السنني األخرية ، وهذه الربجميـات ليـست              

       الكـثري منـها    بغرض التعليم فقط ، بل أعدت      كلها من إعداد جهات تربوية ، ومل تعد  
 من حيـث    تتفاوت ، و مستوياا  شركات جتارية تبحث عن الربح املادي أوال وأخريا         

اجلودة واإلتقان ، حبسب اجلهد املبذول يف إعدادها ، ومهارة معـدها ، وحظـه مـن                 



  اءاتـإض
 

  ١٤١

ولذلك ينبغي على املعلم أن يبحث عن الربامج اجليدة اليت          ،  املعلومات التربوية واملعرفية      
  :تتصف مبا يلي 

  
  :  اإلبداع يف التصميم والعرض :أوال 

 املوضوعات العادية بطرق غري اعتيادية ، كما يعين اإلبداع          اإلبداع يعين عرض    
إمداد التالميذ خبربات ال ميكن تقدميها بالطرق التقليدية بكفاءة بالدرجة نفسها ، ومـن              

  : أهم صفات الربامج اإلبداعية ما يلي 
  

عرض املعلومات واخلربات التعليمية بطرق ال ميكن أن تتم عن طريق الوسـائل              �
  .كالكتاب املدرسي أو األفالم التعليمية وغريها  ،التقليدية 

التفاعل املستمر بني الطالب والربنامج بشكل يضمن مشاركة الطالب اإلجيابيـة           �
  . التعلّم يف عملية

بشكل يضفي على املوضوع املدروس     يف الربنامج ؛    املرونة يف خيارات التحكم      �
  .نوعا من اإلثارة والتشويق والفاعلية 

م مبرونة ، كاختيار مستوى الـصعوبة       من التحكم يف عملية التعلّ    متكني الطالب    �
 .وغريها .. وعدد الفقرات ، وسرعة العرض 

  
   :وجود األهداف التعليمية احملددة: ثانيا 

إن وجود األهداف التعليمية صفة الزمة ألي عمل تربوي ، فال بد أن حيتـوي                 
ددة بدقة ، لكي يتم التأكد مـن   العمل التربوي على أهداف تربوية مناسبة وواضحة وحم       

والربامج احلاسوبية التعليمية ال جيوز أن      . فعالية التعليم والتعلم عند حتقيق هذه األهداف        
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على أهـداف تعليميـة حمـددة        هذه الربامج ينبغي أن حتتوى    فتشذ عن هذه القاعدة،     
ن وواضحة ، تكون مطبوعة يف الكتيب املرفق بالربنامج ، أو يف مـستند خـاص ضـم         

  :ومن أهم صفات الربامج ذات األهداف اجليدة ما يلي ، الربنامج نفسه 
  

أن حيتوي الربنامج على أهداف تعليمية واضحة ، ومفهومة  للطالب ، وحمددة              �
  .من حيث املوضوع ونواتج التعلم املتوقعة 

  .أن تكون األهداف مهمة وليست جمرد تسلية  �
وية واضحة ، تنعكس على تصميم      على وجهة نظر ترب   مبنية  أن ترتكز األهداف     �

  .من حيث حتديد طريقة التعلم املناسبة لتحقيق هذه األهداف ، الربنامج 
أن توضح األهداف الغرض التعليمي الذي صمم الربنامج من أجله ، كالـشرح          �

  .وغريها ..أو التمرينات 
أن تكون األهداف ممكنة التحقيق ، ويكون الربنامج مناسبا فعال لتحقيق تلـك              �

  .ألهداف ا
  

   :احملتوى التعليمي الصحيح واملناسب: ثالثا 
ال بد لكل منهج تعليمي من حمتوى مناسب للمادة الدراسية ، خال من األخطاء                

  :اإلمالئية واألغالط اللغوية ، ومن صفات الربامج ذات احملتوى اجليد ما يلي 
  

  .أن يكون احملتوى مناسبا ملستوى التالميذ املستهدفني  �
  .ن احملتوى مطابقا للمنهج التعليمي املقرر أن يكو �
  .فر للمحتوى قيمة علمية إضافية تربر برجمته اأن تتو �
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  .أن يتم عرض احملتوى بطريقة فعالة تستفيد من قدرات جهاز احلاسب  �
مـصممة  ،  ووسائل إيضاح مناسـبة     ،  أن يتضمن احملتوى رسومات وأشكاال       �

  .بشكل جيد
  .ستوى الصعوبة أن يتمكن الطالب من التحكم يف م �
  .أن يتم عرض احملتوى بطريقة منطقية منظمة  �
  .أن يتم مراعاة القيم التربوية ، واألخالق الفاضلة  �

  
   :تنظيم العرض: رابعا 

يعد تنظيم شاشة العرض بشكل مبدع من أهم صفات الربامج  التعليمية اجليدة               
 ال فرق بينه وبـني      فكم من برنامج يعرض املعلومات على الشاشة بشكل متتال رتيب ،          

تقليب صفحات الكتاب ، ورمبا كان الكتاب أكثر مرونة منه من حيث سهولة الذهاب              
إىل أي صفحة يريد التلميذ ، وبعض الربامج يتأخر يف عرض الشاشة التالية حـىت ميـل                 

  :نظم ما يلي التلميذ من االنتظار ، ومن هنا فإن أهم صفات الربامج ذات العرض امل
الب من التحكم يف طريقة العرض من حيث القدرة على التقـدمي            أن يتمكن الط   �

  .والتأخري 
أن ترتب الشاشة بشكل واضح ، وعند تقسيم الشاشة تكون حدود التقـسيم              �

  .واضحة ومتميزة بعضها عن بعض 
  .أن تعرض املعلومات بكميات مناسبة ويف سرعة غري مربكة  �
ى الشاشة نفسها ، مـع      أن تكون الرسوم واألشكال واضحة ، ويتم عرضها عل         �

  .االستفادة من املؤثرات اللونية مما يزيد من فعالية العرض 
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   :التعليمات الكافية: خامسا 
وتعفـي  ،  إن التعليمات الكافية جتعل تعامل الطالب مع الربنامج سهال وحمببـا              

ه  على حدة ، مما يوفر ل      كل تلميذ لتالميذ  التعليمات ل ه  ياملدرس يف الوقت نفسه من توج     
  :وقتا مهما لبقية أعبائه التدريسية ، وأهم صفات الربامج ذات التعليمات اجليدة ما يلي 

  
أن تكون التعليمات املهمة املوجهة للطالب ضمن الربنـامج ، مـع وجـود               �

  .تعليمات أمشل يف املطبوعات املصاحبة ليستعني ا املعلم 
  .بشكل منظم تعرض لطلب ، واحلاجة أو عند اأن تعرض عند  �
  .أن تكون لغتها بسيطة خالية من املصطلحات املعقدة واملتخصصة  �
أن تتضمن عبارات تدل على انشغال احلاسب بعمل ما ، حىت ال يظن الطالـب       �

، حلظـة   .. انتظر من فضلك ، أقوم اآلن بـ        : " أن خلال ما قد حدث ، مثل        
  .وغريها.. من فضلك 

  .امج ، ليعود إليها مىت شاء أن تكون يف متناول الطالب يف أي جزء مـن الربن �
  

   :العناية اجليدة باستجابات الطالب: سادسا 
الربامج اجليدة هي اليت تتمكن من التفاعل مع الطالب بطريقة لطيفة مـشوقة ،              

  :وتعتين باستجابات الطالب كما يلي 

  

  .أن  يتم إدخال املعلومات بطريقة سهلة ومتناسقة  �

  .ل املعلومات أن تستعمل املفاتيح الشائعة إلدخا �
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  . أن يوجد مثال توضيحي ليحتذيه الطالب  �

أن يقدم الربنامج تعليمات ملساعدة الطالب عندما تكون استجابته يف صيغة            �
  .غري متوقعة 

  .أن تعطل املفاتيح غري املرغوبة لالستجابة  �

أن يتحكم الطالب يف سعة إدخال املعلومة ، إال إذا كان اهلدف يتطلب غري               �
  ..ر مثال ذلك، كاالختبا

أن يتفاعل الربنامج مع الطالب بطريقة فعالة ، فال يكفي أن يصحح لـه أو                �
خيطئه، بل يعطيه فرصة للتكرار ، يوجهه إيل مالحظة املثـال ، ويوجهـه              

  .للبدائل 

  

   :استجابات الربنامج اإلبداعية: سابعا 

الطالـب  وهي ما متيز الربامج اجليدة عن سواها حيث تتفاعل الربامج اجليدة مع               
بطريقة إبداعية ومتنوعة يف كل مرة ، ومن أهم صفات الربامج التعليمية ذات التفاعل              

  :اجليد ما يلي 

  

أن تكون استجابة الربنامج لإلجابات الصحيحة أكثر إثارة مـن اسـتجابته           �
  .بتعمد اخلطأ _ خاصة صغري السن _ لألخطاء، حىت ال يغري الطالب 
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مناسب من احملاوالت ، مع طرح بعـض        أن يعرض اإلجابة الصحيحة بعدد       �
األسئلة والتعليمات اليت توجه التلميذ لإلجابة بشكل غـري مباشر وتستثريه          

  .وحتفز تفكريه 

أن تكون عبارات الثناء خمتلفة ومتنوعة حبسب جودة اإلجابة وسرعتها ، مع             �
  .خاصة بعد اإلكثار من احملاوالت ، عدم اإلفراط يف املدح 

ت الربنامج من حيث السهولة والصعوبة والسرعة واإلبطاء        أن تتنوع استجابا   �
  .حبسب مستوى الطالب وسرعته ، من خالل حتليل إجاباته السابقة 

أن تكون استجابات الربنامج بلغة سهلة وواضحة وبـسيطة وخاليـة مـن        �
  .املصطلحات املعقدة واملتخصصة بقدر اإلمكان 

�        اء الربنامج ، مع إعطائه حماولـة       أن ينبه الطالب على إجاباته اخلاطئة قبل إ
  .أخرية حللها ، بعد عرضها بشكل خمتلف 

   : وسائل التشويق املتعددة: ثامنا 

لعل من أهم خصائص الربامج احلاسوبية توافر وسائل التشويق املختلفة ، الـيت               
فإا ؛  جتعل منه وسيلة تعليمية فعالة ، وهي إذا استخدمت بدقة ووظفت بشكل جيد              

لى توفري جو من اإلثارة واملتعة يف عملية التعلم ، غري أننا ننبه هنا علـى أن                 تساعد ع 
اإلفراط يف استعمال هذه الوسائل جيعل الربنامج يفقد قيمته العلمية ، ويصبح برناجما             

  :ذا صبغة ترفيهية ، ومن هذه الوسائل

إن األشكال والرسومات تعد وسائل ممتازة إذا كان اهلدف منها           : الرسم �
شرح والتوضيح ، فإذا كان استخدامها رد قدرة احلاسب على القيام           ال
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، فإن ذلك قد يشوه الربنامج ويقلل       فحسب  ا دون هدف تربوي حمدد      
  .من قيمته العلمية 

وهو عامل مهم إذا وظف بشكل جيد ، وكان مرتبطا دف            : التوقيت �
 فإن لـه    دفهاأما إذا مت استخدامه بشكل غري       .. حمدد كاالختبار مثال    

انعكاسات سلبية على الطالب باختالف مستويام ، فالعرض الـسريع          
        ط عزم الطالـب    جدا يذهل الطالب الضعيف ، والعرض البطيء جدا يهب

  .. النشط وهكذا 

وهذا بدوره  له جوانب سلبية وجوانـب إجيابيـة ،            : حتديد الدرجات  �
ال درجة منخفـضة  فالطالب عندما يتنافس مع زميله أو مع الربنامج مث ين 

يكون لذلك أثر سيئ على نفسيته، لكن رمبا يكون التنافس الفعال هـو             
تنافس الطالب مع نفسه للحصول على درجة أعلى من اليت حصل عليها            

  .سابقا 

تستخدم األلوان وسيلة للتشويق والشرح وزيادة اإليـضاح ،          : األلوان �
يف اسـتعماهلا   وهي ضرورية يف بعض املوضوعات ، غري أنه جيب احلذر           

النفـور  من  خوفا من اإلحياء اخلاطئ ، و     ؛  حينما ال تدعو احلاجة لذلك      
 التشويه احلاصل   ، ومن الذي يعتري بعض األشخاص جتاه بعض األلوان        

  .يف بعض املواقف بسبب تداخل األلوان 

ميكن أن يكون الصوت وسيلة تشويق وتعزيز ، وقد يكـون            : الصوت �
 يف مقدرة الطالب أن يتحكم يف مـستوى         وسيلة إزعاج عندما ال يكون    

  . الصوت بالرفع واخلفض 
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 األلعاب اللغوية
ونشاط مهم مـن أنـشطة      ، األلعاب اللغوية نوع من أنواع الوسائل التعليمية      

. التعليم االتصايل، وخباصة إذا وضعنا يف االعتبار أنّ الصف مكان مصطنع لتعليم اللغـة             
نها تقلل من ظاهرة االصطناع، اليت حتـيط بالعمليـة          وتظهر أمهية األلعاب اللغوية يف أ     

وحتقق األلعاب قدراً كبرياً من الواقعية، اليت البـد منـها عنـد             . التعليمية داخل الصف  
وتستخدم األلعاب اللغوية مع الصغار والكبار على حد سواء، غري أننا جيب أن             . االتصال

هتمام باأللعاب اللغويـة يف املـدخل   وقد أدى اال. خنتار األلعاب اليت تناسب كال منهما    
ومن أهم اجلوانب اليت تدور حولَها األلعاب مـا         . االتصايل، إىل ظهور أنواع كثرية منها     

 : يأيت
  . ألعاب املالحظة والذاكرة  -  ١
  . ألعاب التخمني  -  ٢
  . ألعاب البطاقات  -  ٣
  . ألعاب القلم والورقة  -  ٤
  . عاتألعاب التفاعل بني األفراد وامو  -  ٥
هناك أسباب كثرية جتعل من املفيد اسـتخدام األلعـاب اللغويـة يف املـدخل            و

 : االتصايل، من أمهـها
  )ومجل وتراكيب، مفردات وتعبريات(  إثراء التعليم – ١
  . تعني على تعلّم اللغة– ٢
  .  جتعل الدرس ممتعاً وشيقا، وبذلك تطرد السأم والضيق-  ٣
  . اللغة تشجيع الطالب على استخدام -  ٤
  .  حتقق كثرياً من التنوع، وبذلك يتم التخلص من الرتابة-  ٥
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  .  تعني الطالب على فهم كثري من جوانب اللغة األجنبية-  ٦
  . تساعد بعض الطالب على التخلص من اخلجل الذي يشعرون به-  ٧

 :مناذجهاومن 
 .ترتيب البطاقات لتكوين تعبريات أو مجل •
  .ترتيب احلروف لتكوين كلمات •
  .رتيب الكلمات لتكوين مجلت •
  .تكوين تعبريات من الكلمات •
  .تكوين مجل من الكلمات •
  .التعبري والصورة املناسبة/ الربط بني الكلمة  •
  .اجلمل والصورة املناسبة/ الربط بني اجلملة  •
  .تكملة الناقص من احلروف والكلمات •
 .البحث عن الكلمات يف األشكال •
  .البحث عن مفرد الكلمات يف األشكال •
  .البحث عن مجع الكلمات يف األشكال •
 .البحث عن مرادف الكلمات يف األشكال •
 .البحث عن مضاد الكلمات يف األشكال •
  .كتابة أمساء األشياء حتت الصور •
  .وصل اموعات باحلقول اليت تنتمي إليها •
  .وصل الكلمات املترادفة •
  .وصل الكلمات املتضادة •
 .اختيار الكلمات الصحيحة •
  )ِبر / بر / بر . ( لكلمات املتشاِبهةالتمييز بني ا •
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  )أعطاه الضوء األخضر . ( استخدام التعبريات االصطالحية •
  :ومن أمثلتها التطبيقية

  . رتب البطاقات لتكوين كلمات-  ١

                ⃖  س    ة    م    ك

  

                ⃖  د    ة    ج    ج

  

                ⃖  م    ل    م    ع

  

                ⃖  ي    ط    ب    ب

  
  .وين مجل رتب البطاقات لتك-  ٢

                ⃖  ضع    يف    املطبخ    الفرن

  

                ⃖  حممد    يدرس    اللغة    العربية

  

                ⃖  أصلي    صالة    يف    الظهر

  

                ⃖  األحد    س    يوم    أعود
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  . رتب البطاقات لتكوين أعداد متتالية-  ٣

٢    ٤    ١    ٣  ⃖                

  

٦    ٥    ٧    ٨  ⃖                

  

١٤    ١٦    ١٥    ١٣  ⃖                

  
  : صل بني الكلمة ومرادفها والصورة اليت تعرب عنها-  ٤

        

  مرتل
  

  

  
  زهرة

  

        

    أعمى
  

  ضرير  

  

        

    وردة
  

  بيت  
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  :  صل كل جمموعة باحلقل الذي تنتمي إليه-  ٥

  أثاث     تفاح- عنب –برتقال 
  

  فاكهة     دبابة- مدفع –سيف 
  

  أدوات     كرسي– سرير –مكتب 
  

  سالح     مسمار-  منشار–مطرقة 
  : استخرج كلمات الصندوق األعلى من الصندوق األسفل– ٦

  محار  الرجل  أسد  فيل  جزر  إبرة
  منر  نعامة  زرافة  طباشري  حصان  هالل

  
  ة  م  ا  ع  ن  ل  ر
  ة  ف  ا  ر  ز  ي  ي
  ل  ن  ر  ز  ج  ف  ش
  ا  م  ن  ا  ص  ح  ا

  ل  ر  ر  ا  م  ح  ب
  هـ  ا  ل  ر  ج  ل  ط
  أ  س  د  ة  ر  ب  إ
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  .باحلروف املناسبة أكمل الفراغات – ٧

  ة    ع      س                
                  خ        
        ة    ن        ث      
    ة                    
                ة      ا      ث
            
        ن    
    د        و  

        ن    

  

 



 

            

  

  

  

  الباب الرابع
  

o تعليم اللغة العربية 
o تدريس العناصر اللغوية 
o تدريس املهارات اللغوية 



 

         

  تعليم اللغة العربية
  

  : بني املاضي واحلاضراللغة العربية
نزل القرآن الكرمي باللغة العربية، فأحياها، وضمن بقاءها، ونـشرها يف كـل             
مكان وصلت إليه الدعوة، وأقبل الناس على تعلم اللغة العربيـة حبمـاس يف العـصور                
اإلسالمية األوىل، مث احنسر تعليمها، وقلَّ اإلقبال عليها يف العصور املتأخرة، حىت أطـلَّ              

 فعادت العربية سريا األوىل، فأصـبحت  -وخباصة النصف الثاين منه –العشرون القرن 
يف إفريقيا، وجنوب شـرق     : اللغة الثانية، اليت تعلم إجبارياً يف كثري من البالد اإلسالمية         

  .آسيا، كما أا إحدى اللغات اليت يقبل على تعلمها الكثريون يف أوروبا وأمريكا
  

  :اكتساب اللغة
ساب اللغة العملية غري الشعورية، وغري املقصودة، اليت يتم ِبها تعلم           يقصد باكت 

اللغة األم، ذلك أن الفرد يكتسب لغته األم، يف مواقف طبيعية، وهو غري واع بـذلك،                
ودون أن يكون هناك تعليم خمطط له، وهذا ما حيدث لألطفال، وهم يكتسبون لغتـهم               

واعد اللغة، وطرق استعماِلها، وإمنا يعتمدون      األوىل، فهم ال يتلقون دروساً منتظمة يف ق       
على أنفسهم، يف عملية التعلم، مستعينني بتلك القدرة، اليت زودهم ِبها اهللا تعاىل، والـيت   

  .متكنهم من اكتساب اللغة يف فترة قصرية، ومبستوى رفيع
  

  :م اللغةتعلّ
ـ       دة؛ يقصد بتعلم اللغة تلك العملية الواعية، املخطط لَها مـن أطـراف عدي

 يف مرحلـة  -عادة - لتمكني الفرد من تعلم اللغة الثانية، أو األجنبية، وتتم هذه العملية
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ومن أهم ما مييز تعلم اللغة عن اكتساب        . متأخرة من العمر، بعد مرحلة الطفولة املبكرة      
اختالف الدوافع يف احلالتني؛ فالفرد يف حاجة إىل اللغة األم، ألداء وظائف            : اللغة ما يلي  

ته األساسية، أما بالنسبة للغة األجنبية، فالدوافع خارجية، فقد تكـون ثقافيـة، أو              حيا
: ومن ناحية أخـرى ختتلـف البيئـة يف احلـالتني          . اجتماعية، أو اقتصادية، أو سياسية    

فاكتساب اللغة، يتحقق يف جمتمع اللغة، بشكل طبيعي، حيث يتعرض الطفـل بـصورة              
، فيتلقاها يف بيئة مصطنعة، ويف فترة قـصرية، ومـن           مستمرة للغة األم، أما متعلم اللغة     

وتنعكس تلك االختالفات على الطـرق واألسـاليب،        . معلمني غري ناطقني باللغة غالبا    
  .واملادة التعليمية

  
  وتعليمها لغري أبنائها، بني تعليم اللغة ألبنائها

يـل مـن    وقل. وتعليمها لغري أبنائها  ، هناك فرق كبري بني تعليم اللغة ألبنائها      
من الذين مل يتح هلم     ، حىت بني املتخصصني يف الدراسات العربية     ، الناس من يعرف ذلك   

  .فرصة لدراسة علم اللغة التطبيقي
  :خيتلف ولذا ينبغي أن

لتعليم العربية لغري الناطقني ِبها عن الكتاب التعليمـي         ، الكتاب التعليمي  •
  . وسيلةمن حيث الغرض والبناء وال، لتعليم العربية ألبنائها

  .معلم اللغة لغري أهلها عن معلمها ألهلها •
 .  تعليمها ألهلهاطرق تعليم اللغة لغري أهلها عن طرق •

 وما زلنـا مـع      –وكنا  ،  هذه الفروق األساسية زمنا طويال     مت إغفال  ولكن
نبعث بالكتب اليت نستعملها يف مدارسنا العربية إىل البلدان الـشقيقة غـري              -األسف    

  . تطلب مساعدتنا يف تعليم لغتنا يف مدارسهااليت ، العربية
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وبصورة عامة يكمن الفرق اجلوهري بني الكتاب املخصص للعرب والكتاب          
املخصص لغريهم يف أن األول يستعمله تالميذ ينتمون إىل الثقافة ذاتـها ويتكلمون اللغة             

، ليم األساسي وقد اكتسبوا أساسيات اللغة قبل الدخول يف التع       ، العربية اليت يتعلمونـها  
وهـذا  . أما الثاين فيستعمله طالب ال ينتمون إىل الثقافة نفسها وال يعرفون اللغة العربية            

يعين أن الكتاب الذي يصلح لتدريس اللغة العربية ألبنائها قد ال يصلح لتدريسها لغـري               
  ١٧. الناطقني ِبها

  
 النوعني مـن  ولو أخذنا مثاالً واحداً لتبني من خالله البون الشاسع بني هذين        

ال حيتاج أهل اللغة يف أوائل تعلمهم لَها إالّ         ، على سبيل املثال  ) قلم(فإنّ كلمة   ، الدارسني
وأما بقية املهارات فإنـها ليست عندهم صعبة فهم        ، إىل تعلم كيفية قراءتـها وكتابتها    

يها وكذلك فإن أصواتـها قد اعتادوا عل     ، ويستعملوا يف كالمهم  ، يفهموا إذا مسعوها  
كما أن معناها معلوم لديهم ويستطيعون اسـتعمالَها يف تراكيـب           ، ومييزوا من غريها  

  .اللغة
فقـد ال   ،  بينما يف املقابل حيتاج متعلم العربية من غري أهلها إىل كل ذلـك            

وال يستطيع اسـتعمالَها يف تركيـب   ، وال يعرف معناها، يستطيع متييز بعض أصواتـها  
ويصعب عليه  ، وال يستطيع استعماهلا يف كالمه    ،  إذا مسعها  صحيح ويصعب عليه متييزها   

، األصـوات ( وهلذا حيتاج إىل تعلم عناصر اللغـة الثالثـة          ، أيضا  قراءتـها وكتابتها   
، )والكتابة  ، والقراءة، والكالم، االستماع(ومهاراتـها األربع   ) والتراكيب  ، واملفردات

  .والكتابة، الب إالّ إىل مهاريت القراءةبينما ال حيتاج أهل اللغة يف األساس ويف الغ

                                      
 ( ١٠٠ – ٩٩  اجتاهات حديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى، علي حممد القامسي. د - ) ١٧(

 )بتصرف 
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وما زالت بعض احلكومات العربية متد يد العون إىل املسلمني الراغبني يف تعلّم             
 – ويا لألسـف     –اللغة العربية مبدرسني من ذوي اخلربات يف تعليم اللغة العربية؛ ولكن            

ناطقني ِبها، وكثري منـهم     خربم كبرية يف تعليم اللغة العربية ألبناء العرب، وليس لغري ال          
 مـع اجتــهادهم     –ال يظن أنّ هناك فرقا بني النوعني من الدارسني؛ ولذا فجهودهم            

يف تعلّـم   ،  جناحها قليل؛ للفرق الكبري بني الطالب العريب والطالب غري العريب          –الكبري  
أساسه إىل  وما حقّقه هؤالء من جناح يف تعليم العربية ذه الطرق يعود يف             ، اللغة العربية 

  : مها، سببني أساسيني
  .الدافعية القوية لدى املتعلمني �
  . وبركة العلم الشرعي وما خيدمه من علوم �

ولو اجتمع مع هذين السببني طريقة صحيحة وعلمية يف تعليم العربية لرأينـا             
  :والشاعر يقول. يف وقت أقلّ، ودرجة من اجلودة أفضل وأمشل، جناحات أكثر

  كنقص القادرين على التمام  ناس عيباًومل أر يف عيوب ال
  

  :يسعى متعلم اللغة العربية إىل حتقيق ثالث كفايات، هي
واملقصود ِبها سيطرة املتعلم على النظام الصويت للغة العربية، : الكفاية اللغوية: أوالً

، متييزاً وإنتاجاً، ومعرفته بتراكيب اللغة، وقواعدها األساسية؛ نظرياً ووظيفياً
  . ام بقدر مالئم من مفردات اللغة؛ للفهم واالستعمالواإلمل

 ونعين ِبها قدرة املتعلم على استخدام اللغة العربية بصورة الكفاية االتصالية: ثانياً
تلقائية، والتعبري بطالقة عن أفكاره وخرباته، مع متكنه من استيعاب ما يتلقَّى من 

  .اللغة يف يسر وسهولة
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ويقصد ِبها فهم ما حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعبر عن أفكـار             : الكفاية الثقافية : ثالثاً
  .أصحاِبها وجتارم وقيمهم وعادام وآدام وفنوم

   
وعلى مدرس اللغة العربية تنمية هذه الكفايات الثالث، لدى طالبه مـن بدايـة              

  .برنامج تعليم اللغة العربية إىل ايته، ويف مجيع املراحل واملستويات
  

يقوم مدرسو اللغة العربية، ومعدو املادة التعليمية، ببذل كل ما لديهم وبينما 
اللغوية واالتصالية : من مهارات وطاقات، لتمكني املتعلم من إتقان الكفايات الثالث

ظهر أنّ كثريين من الطالب  فقد .ومبالحظة ما حيققه الطالب من تعلم. والثقافية
  .وية، ويعجزون عن استخدام اللغة العربية وسيلة اتصاليقفون عند حدود الكفاية اللغ

  
 وهناك فريق ثاٍن من الطالب، حيقق مستوى طيباً من االتصال باللغة العربية، 

وهناك فريق ثالث من الطالب يلم بكثري . غري أنه يرتكب كثرياً من األخطاء اللغوية
وميكن . هل الثقافة العربيةمن قواعد اللغة العربية، وميكنه التواصل ِبها، غري أنه جي

القول، بأن الطوائف الثالث من الطالب مل تبلغ الغاية املنشودة من تعلم اللغة العربية، 
  .وهي إتقان الكفايات الثالث مبستوى طيب، وبشكل متوازن

  
  :إثارة دافعيـة الطالب حنو تعلم اللغة العربية 

رك املتعلم لإلقبال على التعلم     يقصد بالدافعية تلك القوة النفسية الداخلية اليت حت       
وللدافعية تأثري كبري يف التعليم؛ فكلما كان       ، بكل فاعلية، والوصول إىل املستوى املأمول     
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وراء الدارس دافع يستحثه وحافز يشده إىل التعلم كان ذلك أدعى إىل إمتامه وحتقيـق               
  .لتعلموفقدان الدافع أو ضعفه وراء الكثري من حاالت الفشل يف ا، اهلدف منه
 

وتلعب الدوافع موجهات للسلوك اإلنساين، ويستطيع املعلم الفعال أن يـثري           
تلك الدوافع ويوظفها يف املوقف التعليمي، وينصح املعلمون بإثارة دوافع الطالب حنـو             
التعلم؛ حيث إن استخدام املعلم للدوافع جيذب الطالب ويـثري اهتمـامهم، وبـذلك              

  :يكونون 
  .يز واالهتمام باملوضوع جمال الدراسةأكثر استعداداً للترك -
 .نشيطني وقادرين على توجيه األسئلة عن املوضوع -
 .أكثر قابلية للمشاركة يف النشاط الصفي وجعله أكثر حيوية وإثراء -
 

 :مقترحات تساعد على استثارة دوافع الدارسني للتعلم
 .وعي الطالب باألهداف -١
 .تنمية اجلانب الروحي لتعلم اللغة العربية -٢
 .قدمي املهارات واملعلومات يف سياقات ذات معىنت -٣
 .البناء على خربات الدارسني -٤
 .حتفيز املشاركات اإلجيابية للدارسني -٥
 .التنوع يف أوجه النشاط الصفي -٦
 . االهتمام باملنهج اخلفي واألنشطة الالصفية اليت ختدم -٧
 .استخدام أساليب التعزيز املتعددة -٨
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  :الداِفِعية لَدى املُسِلمني خاصة، وِمن أهـمها وهناك أسباب كثريةٌ إلثارِة 
  

معلوم أنّ تعلُّم  : ( -  رِحمه اُهللا –قال ابن تيميةَ ، أنّ اللغةَ العربيةَ من الديِن •
إنّ اللغةَ العربيةَ : ( وقال أيضا ). العربيِة وتعليم العربيِة فَرض على الِكفايِة 

 واجب، فإنّ فهم الكتاِب والسنِة فرض ، وال ومعرفتها فرض، من الديِن
فالعبادةُ من ) فهو واجب ، يفْهم إال باللغِة العربيِة، وما ال يِتم الواجب إال ِبِه

وال ، وكثري من شعائِر اإلسالِم ال تؤدى، صالٍة ودعاٍء وتالوٍة للقرآِن الكرِمي
أنْ ، يِة، ومل يِجز أحد من األئمِة مطلقاوتدبرها إال باللغِة العرب، يِتم فهمها

  .تؤدى الصالةُ بغِري العربيِة، والصالةُ فرض عٍني
 : -  رِحمه اهللا –قال الشافعي . معرفتها حتمي من الوقوِع يف الشبِه والِبدِع •

)ِهلَ الناسوميِلهم إىل لساِن ، وال اختلفوا إال لترِكِهم لسانَ العرِب، ما ج
، ال يعلَم من إيضاِح جمِل ِعلِْم الكتاِب أحد: ( وقال أيضا) اليس أرسطط

ومن . ومجاع معانيه وتفوقَها، وكثرةَ وجوِهه، جِهلَ سعةَ لساِن العرِب
وقال ) اليت دخلت على من جِهلَ لسانـها، انتفَت عنه الشبه، عِلمها

أشاروا إىل ،  قبلَ الشافعيوقد وجدت السلف : ( - رِحمه اهللا –السيوطي 
وقال احلسن ). ما أشار إليِه من أنّ سبب االبتداِع اجلهلُ بلساِن العرِب 

 أهلكتهم العجمةُ: ( يف املبتدعِة– رِحمه اهللا –البصري.( 
 

وهلذا كانت أول بدعة ظهرت يف املسلمني من قبل العجمة، قـال األوزاعـي              
رجل من أهل العراق يقال له سوسن كـان         : لقدر  أول من نطق يف ا    : " رمحة اهللا عليه    
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وهلذا قال احلسن   " نصرانياً فأسلم مث تنصر فأخذ عنه معبد اجلهين وأخذ غيالن عن معبد           
  ١٨.أهلكتهم العجمة: البصري 

  
جاء عمرو بن عبيد املعتـزيل إىل أيب   : ال  قأخرج البيهقي عن األصمعي أنه      

يا أبا عمرو وخيلـف اهللا  : فقال ، فاسقعمرو بن العالء؛ يناظره يف وجوب عذاب ال     
أخيلف اهللا وعده   ، أفرأيت من أوعده اهللا على عمل عقاباً      : قال  ، ال: ما وعده؟ قال    

الوعد غري الوعيد مثّ    ، من العجمة أتيت يا أبا عثمان     : فيه ؟ فقال أبو عمرو بن العالء      
  :أنشد 

  ١٩ملخلف إيعادي ومنجز موعدي     وإني وإن أوعته أو وعدته
  

 فَِإنما �:  معرفةُ اللغِة العربيِة سبب من أسباِب التيسِري، كما قال تعاىل  •
  . �يسرناه ِبِلساِنك لَعلَّهم يتذَكَّرونَ 

واللغات من أعظِم شعائِر األمِم اليت ، اللسانُ العريب شعار اإلسالِم وأهِلِه(  •
  .هللاكما قال ابن تيمية رِحمه ا) بـها يتميزون

ما ( قال مصطفى صادق الرافعي . قُوتـها سبب ِلِعز اإلسالِم واملسلمني •
وِمن ، ذَلّت لغةُ شعٍب إال ذلَّ، وال احنطَّت إال كان أمره يف ذهاٍب وإدباٍر

  ).  هذا يفِْرض األجنيب املستعمر لغته فرضا على األمِة املستعمرِة 

                                      
 ، نقال عن اجلامع لشعب ٥٠٨-٢/٥٠٧منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة _ ) ١٨(

  ١٠٥-١٠٣ / ٢اإلميان 
  ٢٣١نواقض اإلميان القولية والعملية : انظر _ ) ١٩(
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واألمم حتِرص على تعليم ،  الرواِبِط بني املسلمنياللغةُ العربيةُ من أقوى •
 – ومنه اللغةُ –فاملشابـهةُ يف الظاهِر ، لغاِتـها؛ ِلتقَرب املتعلِّمني إليها

  . ومنه قضايا الثقافِة والعقائِد–توِرثُ املشابـهةَ يف الباطِن 
فاللغات حتملُ ثقافةَ ، ِة تعليم العربيِة ِمن أهم الوسائِل لعرِض الثقافِة اإلسالمي •

 .أصحاِبها
  

  ٢٠: بني علم اللغة وتعليم اللغة، وبني عامل اللغة ومدرس اللغة
 أن علم اللغة شيء، وأن تعليم اللغة -  اآلن - أصبح واضحاً لدى الكثريين 

وقد أدرك كثري من اللغويني أن مهمتهم . شيء آخر، رغم ما بينهما من صالت وثيقة
أما تعليم اللغة فمجال ، صف العلمي للظاهرة اللغوية، وحتليل بنيتهااألساسية، هي الو

إن جل ما يستطيع اللغويون، بصفتهم لغويني تقدميه . آخر، خيرج عن دائرة اختصاصهم
قلما يكون اللغويون مدربني، . لنا من مساعدة، ينحصر يف وصف اللغة، ومقارنتها فقط

لغوي يف حديثه عن تدريس اللغة، أو تعلمها، خارج نطاق علم اللغة، األمر الذي جيعل ال
ال يعكس أية خربة، بل رمبا قال، أو كتب أشد األمور سخفا، وأقلها واقعية، وهذا ما 

  .حدث بالفعل يف املاضي
   

ذلك هو علم اللغة تعريفا وموضوعا وجماال، فإذا انتقلنا إىل موضوع تعليم اللغة             
للغة ينحصر يف حماولة الوصـول إىل أفـضل       وجماالته، فيجب القول بأن موضوع تعليم ا      

املناهج والطرق، وأحسن األساليب اليت يتم ِبها تعليم اللغة، وذا فهو يتناول الكيفية اليت           

                                      
 - ١١٤ ، ص ص تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف ضوء املناهج احلديثة، خمتار الطاهر حسني. د -) ٢٠(  

١١٦  
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وتدريس اللغة جهد منظم، يقوم     . يتعلم ِبها اإلنسان اللغة، سواء أكانت لغة أُما أم أجنبية         
ثر من الناطقني بلغات أخرى غري اللغة       به املدرس؛ إلحداث تعلم اللغة لدى تلميذ، أو أك        

، وتدريس اللغة جيب أن يبىن على أسس وقواعد خيتارها خرباء تعليم اللغة           ، هدف التعلم 
  .ال علماء اللغة

  
 خيتلف عاِلم اللغة، كما أن تعليم اللغةغري دراسة اللغة يتضح لنا مما سبق أن 

م بعمله، وهو مستقل متاماً عما وإذا كان عاِلم اللغة يستطيع أن يقو. مدرس اللغةعن 
.  االسـتقالل، ال سبيل إليه بالنسبة ملدرس اللغةاحيدث يف جمال تعليم اللغة، فإن مثل هذ

ومدرس . ومن جهة أخرى، فعامل اللغة له جماله اخلاص، ويتم إعداده وفق خطة معينة
. اخلطة السابقةاللغة هو اآلخر له جماله اخلاص، ويتم إعداده وفق خطة معينة، ختتلف عن 
إن املطلوب . وليس مطلوبا من مدرس اللغة أن يكون عاملا يف اللغة متعمقا يف نظرياا

من مدرس اللغة أن يلم بأساسيات علم اللغة احلديث، مع التركيز على اجلوانب ذات 
وال يفهم من كالمنا هذا، أن عامل اللغة محرم عليه القيام بتعليم . الطبيعة الوظيفية منه

إنّ . اللغة، وإمنا له ذلك، إذا توفرت لديه املوهبة، وتلقى تدريبا مالئما يف جمال تعليم اللغة
معلم اللغة ليس يف حاجة إىل أن يكون عامل لغة، وعامل اللغة ليس يف حاجة كذلك، إىل 

  .أن يكون معلم لغة
   

ة هي إن جمال تعليم اللغة شديد الصلة مبجال الدراسة اللغوية، وذلك ألن اللغ
حقيقتها : وهذا يعين ضرورة معرفة مدرس اللغة باللغة. املوضوع الذي سنقوم بتعليمه

وتلك املعرفة، إمنا تتحقق عن طريق علم اللغة، الذي ال ميكن معرفة اللغة . وطبيعتها
وعملية تعليم اللغة تقتضي إملاما أوليا بقضايا اللغة، . معرفة علمية دون االستعانة به
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رغب يف أن يعلم اللغة، ال يكون مبقدوره القيام بعمله على حنو فعال، ما وذلك ألن من ي
  .مل تكن له اخلربة الكافية باللغة وبطرق حتليلها

   
ال يستطيع مدرس اللغة أداء عمله بشكل صحيح، إذا مل تكن لديه دراية علمية 

س اللغة ومن ناحية أخرى، جيب على مدر. باللغة، وإال كان عليه أن يعلم شيئا جيهله
االطالع على اجلهود اليت يقوم ِبها علماء اللغة، واالنتفاع ِبها يف جمال عمله، وإال اتسم 

وهذا اجلانب اللغوي أحد اجلوانب الرئيسة يف إعداد مدرس . عمله بالقصور والنقص
  .اللغة وتأهـيله

   
فـه  مهمة علم اللغة األساسية، هي أن يزيد معرفتنا بطبيعة اللغة وماهيتها، وهد           

النهائي تقدمي الوصف اللغوي األمثل، وهو ال يضع يف اعتباره غاية تعليميـة، غـري أن                
وهذه املالحظة تعـين أن     . الوصف اللغوي الذي يطرحه يستفاد منه يف ميدان تعليم اللغة         

علم اللغة ال يعىن بتقدمي املساعدة ملدرسي اللغة األجنبيـة بـشكل مباشـر، كمـا أن                 
م اللغة، ال تؤدي بالضرورة إىل تطورات مماثلة يف ميدان تعلـيم          التطورات اليت تصيب عل   

وصفا وحتليال،  .. ينحصر دور علماء اللغة إذن يف دراسة الظاهرة اللغوية        و. اللغة األجنبية 
ويبدأ دور مدرسي اللغة عند النقطة اليت ينتهي        . وال يضعون يف اعتبارهم أغراضا تعليمية     

  . فيها دور علماء اللغة
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  لعناصر اللغويةتدريس ا
  :عناصر اللغة 

، األصـوات :  وهـي ثالثـة عناصـر     ، "مكونات اللغة   " ويسميها بعضهم   
وهذه العناصر هي املادة احلقيقية اليت تعني املتعلم على         . القواعد/ والتراكيب  ، واملفردات

ومن مل يسيطر عليها ال يتمكن من السيطرة على مهـارات اللغـة             ، تعلم مهارات اللغة  
  .ا املتعددةمبستويا

  
  تدريس األصوات: أوال

علم األصوات علم قدمي، اهتم به العرب اهتماماً بالغاً يف وقت مبكر؛ فنـرى              
هـ، قد فصل القول يف أصوات اللغة العربية وبين خمارجها          ١٧٥  ت  –اخلليل بن أمحد    

غام جعله مقدمة لظاهرة اإلد   ، وصفاا، مث جاء بعده تلميذه سيبويه وسلك نفس املسلك        
وأصبح االهتمام باألصوات ديدن كثري من اللغويني وعلماء التجويد يف القـدمي    . الصوتية

  .واحلديث
  

، بالطرق التقليدية؛ على أنـها جمرد حروفيتم تعليم أصوات اللغة إن 
؛ مع أنّ التدريب على ٢١دون االهتمام بنطقها ، ويدرب على كتابتها ومتييزها شكال

دخل الصحيح، والطريق األمثل لتعلّم اللغة األجنبية وإتقانـها؛ نطق أصوات اللغة هو امل
فمهما كان لدى الدارس من احلصيلة من املفردات والقواعد والتراكيب ومعرفة 
 السياقات اللغوية، يبقى قاصراً عن أداء اللغة الثانية ما مل يتقن نطق أصواتـها؛ ومن ثَم

                                      
يستثىن من ذلك مدارس حتفيظ القرآن اليت يدرس فيها ايدون؛ حيث أنّ هذه املدارس تعتين بالنطق الصحيح  -) ٢١(

  .ألصوات العربية
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والتسجيالت الصوتية ، الل التدريبات الثنائيةفإنّ تعليم األصوات بالطرق احلديثة؛ من خ
السليمة يف خمتربات اللغة أو خالفها تؤدي إىل نتيجة أفضل مما هو حادث يف مؤسسات 

  .تعليم العربية اليت يكون القائمون على أمرها ال خلفية هلم بعلم اللغة التطبيقي
  
طريقـة القواعـد    أِمهل االهتمام بالنطق الصحيح ألصوات اللغة العربية يف         لقد  

والترمجة؛ وأصبح اللحن فيها متوارثا، يأخذه املتأخرون عمن يلحن مـن مدرسـيهم،             
فيورثونه ملن بعدهم مبا ينقلونه من خطأ، وال يتبني ذلك إال ملن عرف اللغة، وأجاد نطق                

وعند نطق املتعلم بالصوت، ينكشف للماهر احلـاذق مبعرفـة املخـارج            . أصواتـها
  .نطق بالصوت نطق سليم أو فيه عوج وخللوالصفات، أن ال

  
ومما قاد إىل هذه النتيجة اليت ليست بصاحل التعليم العريب عزل كثري من رواد 

 أنفسهم عن الدراسة الصوتية عند العرب  _ مبا فيه تعليم األصوات _علم األصوات
 من اجلوانب مبا يف ذلك ما عند علماء التجويد؛ فلم يستفد كثري من هؤالء الرواد، متاما

احلسنة يف دراسة السابقني؛ وقد حدث ذلك بسبب ظن خاطئ لدى كثري منهم بأنّ 
الدراسة الصوتية نتاج غريب ال يعرف العرب عنه شيئا؛ وقد يعزى إىل هذا السبب خطأ 

ونتج عن ذلك العزلة بني هؤالء ، بعض املتأخرين يف وصفهم لبعض أصوات العربية
والعناية ، وقد زاد الطني بلّة اهلجوم على التراث. لتقليدينياملستغربني وبني العلماء ا

  .باللهجات العامية
  

يكتسب تعليم األصوات والتدريب عليها أمهية كربى يف تعليم اللغـة لغـري             
 خارج الوطن العـريب بـصفة       –ومع هذه األمهية نرى تعليم اللغة العربية        ، الناطقني ِبها 
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عليم والتدريب؛ وذلك أنّ كثريا من القـائمني         مل يعط لألصوات حقها من الت      –خاصة  
م اللغة التطبيقي وتعليم اللغات؛ ولذا فهم خيلطون        على هذا التعليم تنقصهم اخلربة يف عل      

فنجد أن  .  كتابة احلروف  - صورا املرسومة    –بني تعليم نطق األصوات ومتييزها وبني       
 يف مواقعه   – احلرف عند كثري منهم      –املعلمني يدربون بتوسع على كيفية كتابة الصوت        

  .دون أم دربوا عليه صوتاويعتق. ويف آخرها، ويف وسطها، املختلفة؛ يف أول الكلمة
  

 وبنظرة عاجلة على كثري من كتبهم اليت يعتمدوا جتد أا ختلو مـن أهـم               
وهم يعاجلون  ، تدريبات األصوات؛ تدريبات متييز األصوات عن طريق الثنائيات الصغرى        

 : ولو أخذنا صوت العني مثاال لتبني لنا ذلك. الرمز حرفا ال صوتا
  ع

 
              )  ١(  

                 صوت
  )نطق               ( 

              كيف ينطق
       وكيف مييز منطوقا

)           ٢(  
            حرف

  )كتابة          ( 
      عـ  ـعـ  ـع  اع
   كيف يكتب يف مواقعه 

  
 يتم فيه التركيز علـى اجلانـب        – كما مر    –وجند أنّ أغلب التعليم العريب      

وإذا قدموا شيئا يف اجلانب الصويت فهم يقدمونـه ناقـصا؛           ، وهو جانب الكتابة  ، ينالثا
وهي تدريبات متييز الصوت اهلدف من الصوت البديل        ، يفتقر إىل أهم التدريبات الصوتية    
وال يتم التركيز على الفروق بني الصوتني إال عن طريق          ، الذي عادة متعلم اللغة حيله حملّه     
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 الصغرى املكثفة؛ حيث يتاح للمتعلّم مساع الصوتني؛ اهلدف والبديل          تدريبات الثنائيات 
  .وينطقه صحيحا، وهنا يتبني له الفرق بينهما؛ فيميزه عند مساعه صحيحا، معا

  
يعد اكتساب النطق اجليد للغة اهلدف، من أصعب عناصر اللغة اكتساباً؛ ويعود            

 األصوات الـيت ال مثيـل       وأصعب األصوات على الدارس تلك    . ذلك إىل ناحية عضوية   
لـها يف لغته األم؛ فاجلهاز النطقي للغة األم، وما يرتبط به من العادات النطقية يـشكل                

وألن ، صعوبة كبرية للمتعلم غري الناطق باللغة، مما يتطلب كثرياً من العنايـة والتـدريب    
ـ               ن أذنـه   متعلم اللغة العربية قد تعود على مساع أصوات لغته األم، منذ صغره، ومل تك

-تسمع إال تلك األصوات، لذا وجب أن يدرب مثل هذا الطالب على التمييز السمعي               
 بني األصوات العربية، وأصوات لغته لكي يدرك تلك االختالفات، اليت           -بصورة مكثفة 

  .مل يكن يدركها من قبل، وحىت يصبح مبقدوره التمييز السمعي بني هذه االختالفات
  

نطق األصوات العربية، يدرك أن بعض ما يتعلمه من         حينما يدرب الطالب على     
. فيحاول تقليده غري أنه جيد مـشقة يف ذلـك أول األمـر            . أصوات، خمالف ملا يف لغته    

ليس مطابقاً للـصوت الـذي      ، وباملمارسة وكثرة املران سيدرك أن هذا الصوت اجلديد       
  . إىل األداء اجليديعرفه يف لغته، وهذه خطوة تقود إىل مزيد من احلرص والتدريب ليصل

  
وتعد التدريبات على الثنائيات الصغرى من أهم تدريبات التمييز واإلنتاج؛ 
حيث يكون الصوت اهلدف يف هذه الثنائيات، الذي ال مياثل صوتاً من أصوات لغة 
الدارس مقابال للصوت القدمي واملعلوم يف لغة الدارس، أو الذي سبق للدارس تعلمه، 

مصري، مبتدئا بالنطق / صار، مسري / سار : ثنائيات الصغرى، مثلوعلى املدرس نطق ال
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مث زوجاً زوجاً، والطالب يرددون بعده مجاعة أوال، مث أفرادا، ويتوقع ، كلمة كلمة أوال
  .أن خيطئ بعض الطالب يف النطق، وعلى املدرس تصحيح ذلك لـهم

  
كتفى باالستماع ال يكفي لتقومي لسان املتعلم أن ينبه إىل موضع اخلطأ، وال ي

  . إىل النطق الصواب، بل ال بد إلصالح اخلطأ من احملاكاة واستخدام جهازه النطقي
  

وال يكفي يف مثل هذه احلالة التدريب املكثف القصري، بل أفضل من هذا 
التدريب اليومي املستمر دون تكثيف أو تركيز، وينبغي على املدرس إذا الحظ أكثر من 

   . أكثر من مشكلة يف تدريب واحد ما مل يكن بينها صلةمشكلة نطقية، أال جيمع
  
  :قدفإذا قمنا بدراسة تقابلية بني النظامني الصوتيني للعربية ولغة الدارسني و

جند يف لغة الدارسني أصواتا مماثلة أو مشاة ألصـوات اللغـة العربيـة،               �
  .ونفترض يف هذه احلالة أنّ الدارسني ال جيدون صعوبة يف نطقها

 لغتهم أصواتا مماثلة أو مشاة ألصوات اللغة العربية، ولكن متغيراا           جند يف  �
ليست مماثلة ملتغريات أصوات اللغة العربية، ويف هذه احلالـة نفتـرض أنّ             

 .الدارسني سيواجهون بعض الصعوبة
ال جند يف لغتهم بعض أصوات اللغة العربية، وهنا نفترض أنّ هذه األصوات              �

 .ستكون صعبة عليهم
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   التدريبات الصوتيةنواعأ
  
  تدريبات التعرف الصويت  -١

ولذلك فـإن   . ويقصد به إدراك الصوت ومتييزه عند مساعه منفصالً، أو متصالً         
وتـشمل إيـراد    ، مبتدئا بنطق الصوت اهلدف مفردا    ، تدريبات هذا النوع من التعرف    

و أكثر من   جمموعة من الكلمات اليت تشمل الصوت اهلدف، ويتاح للدارس مساعه مرة أ           
ويقوم الطالب بتكرار الصوت خلـف املـدرس، أو         . مدرسه، أو من جهاز التسجيل    

  .التسجيل
   

ومن أفضلها األعـالم؛    ، ويستحسن أن تكون هذه الكلمات مما يعرفه الدارس       
حيث ال ينشغل ذهن الدارس بالتفكري يف املعىن؛ فيجتمع عليه صعوبتان؛ فهـم املعـىن               

  .ومتييز الصوت ونطقه
  

  تدريبات التمييز الصويت -٢
دف تدريبات التمييز الصويت إىل إدراك الفرق بني صوتني ومتييز كل واحـد             
منهما عن اآلخر عند مساعه، أو نطقه؛ الصوت اهلدف والصوت البديل الـذي ينطقـه               

  . املتعلم إذا أراد نطق الصوت اهلدف
  

، مـع التركيـز   ويتم التدريب يف هذا النوع عن طريق قوائم الثنائيات الصغرى 
  .على الصوتني املتقابلني، ليدرك الدارس الفرق بينهما
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  تدريبات التجريد الصويت -٣
وهي التعرف إىل الصوت من خالل مجل، أو مقاطع يف بعض كلماـا ذلـك               

ليستمع إليها الدارس من    ، الصوت اهلدف، وميكن اختيار بعض من آيات القرآن الكرمي        
 يف كل درس بلون خمتلف، ليساعد الدارس علـى          مقرئ جميد، ويكتب الصوت اهلدف    

  .التركيز والتمييز
  

واهلدف من تدريبات األصوات أن جييد الدارس، بقدر اإلمكان، نطق األصوات           
ونطقه هلا، وليس اهلـدف     ، العربية، وأن مييز بينها وبني األصوات البدائل عند مساعه لَها         

غل املـدرس الـدرس باحلـديث       ولذلك فإنه يستحسن أال يش    ، وصفها وبيان خمارجها  
  .النظري عن األصوات، بل مبحاكاة النطق الصحيح والتدريب عليه

  
  :مصادر اختبار األصوات

ينبغي أن يقتصر على تلك األصوات الـيت        ،     حني نضع اختباراً صفيا يف األصوات     
تشكل صعوبة للدارسني حىت ال نضيع وقتاً وجهداً يف اختبار مسائل نعرف سـلفاً أن               

  .دارس حيذقهاال
  

    وتشكل مالحظات املعلم اليت يدوا عن الصعوبات اليت تقابل دارسـيه مـصدراً             
باإلضافة إىل ذلك التحليل التقـابلي للنظـامني        . أساسياً من مصادر اختبار األصوات    
والدراسات التقابلية اليت أجريت يف هذا اـال        . الصوتيني للغة الطالب واللغة العربية    

، ط، ض، ص، خ، ح، أ ( :ن األصوات اليت قد تكون صعبة يف العربية هي        تشري إىل أ  
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لذا حاول أن تركز على هذه األصوات باإلضافة إىل تلك األصوات             . )ق، غ، ع، ظ
  .األخرى اليت متثل صعوبة لطالبك

   
ومن أكثر الصعوبات الصوتية اليت تواجه الدارس للغة العربيـة، التمييـز بـني              

 القمريـة    )ال ( الشمـسية و  ) ال  ( والتمييز بني   )  املد  ( لطويلة  الصوائت القصرية وا  
  .إخل...والتمييز بني األصوات املتشاة؛ كالتمييز بني السني والصاد،  والنونوالتنوين

  
متتاز أصوات اللغة العربية بالثبات؛ ومبا أن نقل األصوات من جيل إىل جيـل              

بالتلقي مشافهة، فإن قراء القرآن الكـرمي  ال يتم عرب الوصف النظري هلذه األصوات، بل      
. هم الذين يعود إليهم الفضل الكبري يف حفظ أصوات اللغة العربية وثباا عرب القـرون              

وخري من ميثل النطق الصحيح ألصوات اللغة العربية هم القراء املعتربون الذين مجعوا بني              
  .الدراية والرواية

  
 :توجيهات لتدريس األصوات

  .واحدا فقط يف الدرس الواحدعاجل صوتا  •
  .ال ختلط تدريس األصوات بتدريس الكتابة •
  .ال تربط األصوات باملرسوم قراءة وكتابة •
  ).جتريد ، متييز، تعرف( ال تغفل شيئا من تدريبات األصوات الثالثة  •
وال بأس من ذكرها يف دفتـر       ، ال تذكر أمام الطالب املصطلحات التخصصية      •

  .حتضريك لتذكريك
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بل اكتِف باإلشارة إليها مبـا يـساعد يف         ، ح املخارج والصفات نظريا   ال تشر  •
  .متييزها

بل اجعل طالبك   ، ال تقتصر على جمرد التعرف على الصوت ومتييزه عند مساعه          •
  .وينتجونه أكثر من جمرد ترديد بعدك، ينطقونه

  .قدم درسك يف حدود الوقت املتاح •
  .لمعلمنيتذكَّر أنك معلم لطالب مبتدئني ال مدرب ل •

  



  اءاتـإض
 

  ١٧٧

  ٢٢درس تطبيقي يف األصوات 
  )خ ( صوت 

 ريبدّ١( الت  ( أَِعدو ِمعتِاس.  
  يرخِبـ    دجيةخ    ولَةخ    ليلخ    ِلدخا
  

 ريبدّ٢( الت ( أَِعدو ِمعتِاس.  
  

  ك  خ
خر  
بريخ  

ةِخنر  
مخر  
  خفَ

سمخ  

  ركَ
  بريكَ
ةِكنر  

كَمر  
  كفَ
سمك  

  
ّالت ريب٣( د ( أَِعدو ِمعتِاس.  
   �ير لَك ِمن اُألولَى خرةُ ِخ ولَآل�
   �ِبيثَاِت خِبيثُونَ ِللْخِبيِثني والْخِبيثَات ِللْخ الْ�
  �لْف أَضاعوا الصالةَ خلَف ِمن بعِدِهم خ فَ�

 
                                      

 .الوحدة األوىل) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر - ) ٢٢(



  اءاتـإض
 

  ١٧٨

  ٢٣: إجراء التدريبات
  . استمع وأعد )١( التدريب 
  )الكتب مغلقة (  :ريبإجراء التد
  .مث انطق مجيع الكلمات بصوت واضح) استمعوا جيداً( :قل 
  .مرتني، وهم يستمعون) خالد(قل الكلمة األوىل  
  .اطلب منهم إعادة الكلمة خلفك مجاعياً، ثالث مرات 
  .اطلب منهم نطق الكلمات السابقة فرادى 
  .كرر هذا التدريب معهم فرادى 

  
  . استمع وأعد )٢( التدريب 

  :إجراء التدريب
  .مث انطق أزواج الكلمات املوجودة) استمع جيداً( :قل 
  .واطلب منهم إعادة الكلمات بعدك زوجاً زوجاً )استمع وأعد( :قل 
  .اطلب من الطالب نطق الكلمات زوجاً زوجاً مجاعات 
  .اطلب من الطالب نطق الكلمات زوجاً زوجاً فرادى 
  .كرر حسب احلاجة 
  . الكلمتني يف املعىن يف الزوج الواحد ما أمكنبين هلم االختالف بني 
اخترب طالبك يف مقدرم على التمييز بني الصوتني، وانطق أمامهم كلمة واحدة             

من كل زوج، واطلب منهم حتديد الكلمة املنطوقة، هل هي األوىل، أو الثانية،             

                                      
 .الوحدة األوىل) ١(املعلم ، العربية بني يديك:  انظر - ) ٢٣(



  اءاتـإض
 

  ١٧٩

إذا كانت األوىل، ورفع إصـبعني إذا       واحدة  وميكن أن تطلب منهم رفع إصبع       
 .انت الثانيةك
 
  . استمع وأعد )٣( التدريب 

  :إجراء التدريب
  ).أو شغل جهاز التسجيل(قل استمع جيداً، واقرأ اآليات آيةً آيةً  
  .أعد تالوة اآليات آيةً آيةً مرة ثانية 
قل استمع وأعد، واقرأ اآليات آيةً آيةً واطلب منهم إعادا بعدك مجاعياً مث              

  .فردياً
  .مع اإلشارة إىل الكلمة.تشتمل على الصوت اهلدفاقرأ الكلمات اليت  
  .اطلب من الطالب تالوة اآليات مجاعياً مث فردياً 
إذا الحظت أن بعضهم خيطئ يف نطق الصوت اهلـدف، كـرر الكلمـات               

  .املشتملة عليه واطلب منهم اإلعادة بعدك
  .اطلب منهم االستماع إىل التدريبات يف البيت واإلعادة عدة مرات 



  اءاتـإض
 

  ١٨٠

تدريس املفردات: اثاني  
  ؟ " مفردات " ماذا تشمل كلمة 

  :الحظ اموعات األربع التالية
   مصر– تركيا – خالد – علي –أمحد  . ١
   على– يف – يأكل – كتاب –قلم  . ٢
 – بأمـان اهللا     – احلمد هللا    – مع السالمة    – وعليكم السالم    –السالم عليكم    . ٣

   لو مسحت–كيف احلال 
  يسافر سعد بالطائرة–  سعيد يكتب الدرس–حممد طالب  . ٤
 

، الحظ اموعة األوىل جتدها أعالما ال ختتلف يف داللتها من لغة إىل أخـرى              
ولكنها قد تنطق بنطق خمتلف؛ إذن هذه اموعة ليست من املفردات اليت يتم استهدافها              

  .وال تكون من قوائم املفردات يف األصل، بالتعليم
  

 ختتلف يف داللتها من لغة إىل أخرى؛ إذن         الحظ اموعة الثانية جتدها مفردات    
وتكون من قوائم املفـردات     ، هذه اموعة تعد من املفردات اليت يتم استهدافها بالتعليم        

  .يف األصل
  

ولكن ارتباط مكونات   ، الحظ اموعتني الثالثة والرابعة جتدمها مجال وتراكيب      
   موعة الثالثة ببعضها قويى  ، اولذا تعلّم يف برامج تعليم اللغة مـع         ؛"تعبريات  " وتسم 

وال يشترط معرفة الطالب لكامل     ، املفردات؛ ألن اهلدف هو معرفة السياق الذي ترد فيه        
وتكـون مـن    ، داللتها؛ إذن هذه اموعة تعد من املفردات اليت يتم استهدافها بالتعليم          



  اءاتـإض
 

  ١٨١

اجلمل ومن موضوعات   اليت تعد من    ، خبالف اموعة الرابعة  . قوائم املفردات يف األصل   
  .وتدرس بدروس التراكيب، التراكيب

  
تقدم املفردات يف الطرق التقليدية دون اعتمــاد خطــة متدرجــة يف            
النمـو اللغوي وتصاعد الثروة اللفظـية، ودون اعتمـاد فلسفـة معينـة يف اختيـار             

ففـي  . املفـردات كالشيوع مثالً، ودون معاجلـة املفـردات بأسـلوب تعليمي سليم 
بعض الربامــج يشيع البدء مبفردات منفصـلة يتعلمها الدارس على حدة، حـىت إذا             

 إىل حـد   -استوعبها أدخلها يف مجـل، واملفردات هنا تقدم مبعزل عن سياقاا وبعيدة            
 عن جمال اهتمامات الدارسني وقدراتـهم فضــالً عن جمافاتـها ملا انتهى إليه            -كبري  

  .ألجنبية من حـقائقميدان تعليم اللغات ا
  

واألصل أن تقدم هذه املفردات يف سياقات لغوية يسهل حماكاا؛ كـاحلوارات            
فهي وسيلة لعرض املفردات يف مواقف وسياقات خمتلفة، تعتمد عليها          ، والنصوص السهلة 

التدريبات اللغوية الالحقة لتأخذ بيد الطالب حنو استعمال اللغة وممارستـها يف التعـبري             
  .وهكذا ينبغي تعليم املفردات يف احلوار والنصوص القرائية من خالل السياق. الواالتص

  
                ن ال علم هلم بعلم اللغة التطبيقي أنّ تعليم اللغة ميكن أن يـتمويظن كثريون مم

وحفظ أكرب قدر منها مبعزل عن سياقها؛ ولذا فقد صدرت جمموعـة            ، بتعلّم مفرداتـها 
يزعم أصحابها أنّ تعليم لغة معينة يكفيه ثالثة أيام؛         ، للغاتمن الكتيبات التجارية لتعليم ا    

وهذه الكتب عبارة عن جمموعة من املفـردات        ، )وهكذا  ... تعلّم العربية يف ثالثة أيام    ( 



  اءاتـإض
 

  ١٨٢

ويـبني  ،  ...كمثل ما يستخدم يف السوق أو املطعم أو املطار        ، الشائعة يف موضوعاتـها  
  .ة إن كانت لغة املستخدم األم العربيةمعناها بواسطة الترمجة إىل اللغة الوسيط

وليس اهلدف يف تعليم املفردات أن يتعلّم الطالب نطق حروفهـا فحـسب، أو      
فهم معانيها مستقلة فقط، أو معرفة طريقة االشتقاق منـها، أو جمرد وصفها يف تركيب              

 هذا  لغوي صحيح، إنّ معيار الكفاءة يف تعليم املفردات هو أن يكون الطالب قادرا على             
كلّه باإلضافة إىل شيء آخر هو أن يكون الطالب قادرا على استخدام الكلمة املناسبة يف               

؛ وهو ما عجزت عنه مؤسسات تعليم العربية لغري الناطقني ا الـيت             ٢٤املكان املناسب   
  .ممن ليس هلم دراية بعلم اللغة التطبيقي، يكون القائمون عليها يف الغالب األعم

  
وفيما ،  طالبه ببعض االستراتيجيات اليت تعينهم على التعلمملتقنايزود املعلم 

هذه . خيص املفردات ميكنه تشجيعهم على إعداد قوائم بالكلمات اجلديدة أوالً بأول
القوائم تساعد الطالب كثرياً؛ فالتسجيل املنظم املكتوب هلذه الكلمات ييسر عليهم 

ومن . تبوه يف فترات متباينةحفظها واستخدامها، ويساعدهم على مراجعة ما ك
وال تشجعهم على . األفضل تشجيعهم على تسجيل الكلمة يف سياق يوضح معناها

  .ترمجة معىن الكلمة
  

  :أسس اختيار املفردات 
  .الشيوع  �
  .االرتباط حباجات الدارسني  �

                                      
، جامعة أم القرى،املرجع يف علم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى، رشدي أمحد طعيمة. د: ظران - ) ٢٤(

٢/٦١٥   



  اءاتـإض
 

  ١٨٣

  .لدارسني املعريف  ااالرتباط بعامل �
  .لدارسني العمريا ىاالرتباط مستو �

   .ةالتصاليااألمهية  �
 .والفصاحة اللغوية الصحة  �

  
  :أساليب توضيح معىن املفردات

   .)قلم . ( بيان ما تدلّ عليه الكلمة بإبراز عينها أو صورا إن كانت حمسوسة 
   .)فتح الباب( متثيل املعىن  
  .)مريض يشكو من بطنه( متثيل الدور  
  .ذكر املتضادات 
  .ذكر املترادفات 

 ىستومب االرتباط
 العمري لدارسنيا

 لفصاحةالصحة وا

  

 التصاليةااألمهية 

 االرتباط بعامل
 لدارسني املعريفا

االرتباط حباجات 
 الدارسني 

  

 الشيوع

أسس اختيار 
 املفردات



  اءاتـإض
 

  ١٨٤

   .)زوج وزوجة وأوالد وأسرة : للعائلة تذكر الكلمات( عي املعاين تدا 
  .ذكر أصل الكلمة ومشتقاا 
  .شرح معىن الكلمة بالعربية 
  .إعادة القراءة وتعددها يساعد على معرفة املعىن أكثر 
  .البحث يف املعجم 
  .إيرادها يف أمثلة متعددة 

  
كون مبفردها، لذا ينبغي أن املفردة أو الكلمة تقل أمهيتها التعليمية عندما ت

. يحرص دائماً على تعليمها يف مجل ومن خالل سياقات ذات معىن ومفهومة للدارسني
حبيث ال حتتوي على (وأن يتضمن الدرس أو الوحدة مفردات خمتارة بعناية وتركيز ، 

 مع وأن تتكامل( )الكثري من املفردات غري الضرورية أو الصعبة اليت تزيد من عوائق التعلم
) املعجمية(مفردات بقية الدروس أو الوحدات لتشكل يف النهاية الذخرية املفرداتية 

  .املستهدفة يف اخلطة أو املنهج التعليمي
  

 :يتحقق تعلم الكلمة إذا متَّ
 .نطقها نطقا صحيحا 
  . فهم معناها 
  .استعمالُها يف سياق لغوي صحيح 
  . استخدام الكلمة املناسبة يف السياق املناسب 
 .جاؤها وكتابتهاه 
 .معرفة طريقة االشتقاق منها 



  اءاتـإض
 

  ١٨٥

  :التدريس الفعلي للمفردات ينبغي أن يتم عرب جهد منظم مير بثالثة حماور 
  :  وعلى املعلم يف هذا احملور مراعاة ما يلي  :التقدمي أو العرض: احملور األول 

اقات حبيث يقدم من خالل سـي     ؛  أن يكون مناسباً متماشياً مع املفاهيم السابقة         �
 .)اخل....مجل إيضاحية، حوارات، مادة قرائية صور،( ممثلة للمعىن بشكل جيد

قد حيتاج املعلم يف هذا اجلزء التقدميي إىل عدد من الوسائل املعينة واألسـاليب               �
  .املبتكرة اليت تعزز الفهم والتعلم

   .)كلهم وليس بعضهم(عليه دائماً أن يتأكد من فهم الدارسني  �

  :وهذه اخلطوه هامة جداً، و قد تشتمل على املعاجلات التالية  : التدريب :احملور الثاين 
  .االستخدام يف مجلة �

   .إكمال مجلة أو عبارة �

   .مرادفات أو مضادات �

  . اخل.....املقارنه مع مفردات مشاة يف املعىن أو الوظيفة �

  :اليبه ، ومن أسويهدف إىل التأكد من الفهم وتعزيزه  : التقومي: احملور الثالث 
 .وصف الصور �

   .اختيار الكلمة األنسب �

  .ذكر املشتقات املعروفة أو األصل االشتقاقي �

   .اختيار املعىن من متعدد أو حنو ذالك من وسائل التقومي �



  اءاتـإض
 

  ١٨٦

  :ظاهرة االشتقاقواللغة العربية 
 يعمل على االستفادة من االشتقاق يف بنـاء احلـصيلة اللغويـة             ريصاملعلم احل 

يساعد يف توضيح معاين الكلمات اجلديدة؛ فعند ورود كلمة مكتوب          لطالبه؛ فاالشتقاق   
وما يشتق من هذا األصل من كلمات ذات صلة         ) كتب(مثالً يستطيع املعلم بيان أصلها      

  ).إخل...كاتب، كتاب، مكتبة( بالكلمة اجلديدة 
  

 : توجيهات لتدريس املفردات
 .حدعاجل عددا معروفا وحمدودا من املفردات يف الوقت الوا •
وال تلجأ إىل جتزئتها وشرح داللـة كـل         ، بقوالبها الكاملة " التعبريات  " عاجل   •

 .جزء
بل ال بد من التأكـد مـن أنّ         ، ال تتوقف عند جمرد نطق املفردة وفهم معناها        •

 .الطالب يستطيعون استخدامها يف السياق الصحيح
ا بـدون   وال بأس من إفرادها بعد ذلك والتأكد منه       ، درسها يف سياقات طبعية    •

 .السياق
ضع املفردات اجلديدة بسياق معلومة تراكيبه ومفرداته؛ ليـتم التركيـز علـى              •

 .املفردات اجلديدة
 .تأكد أن املفردات مناسبة ملستوى الطالب •
املفردات ال تتعلم بالترديد أو التدريب النمطي ولكن من خـالل االسـتدعاء              •

 .واالستخدام يف مواقف طبيعية أو شبه طبيعية
  



  اءاتـإض
 

  ١٨٧

  ٢٥تطبيقي يف املفردات درس 
  

ضرالع :وأَِعد ِمعتواس ظُراُن.  

 
  

  

  

  

  

  
  

  
٥  ٤  ٣  ٢  ١  

  خمسة  أربعة  ثَالثَة  ِاثنان  واِحد
  

 ٢٦: عرض املفردات
  .اطلب من الطالب إلقاء نظرة على كل الصور 
  .اطلب منهم التركيز على الصورة األوىل فقط 
  . نطقاً واضحاً، والطالب يستمعونانطق الكلمة ثالث مرات 
انطق الكلمة ثالث مرات نطقاً واضحاً، واطلب منهم اإلعادة مجاعياً بعـدك يف     

  .كل مرة
  .اختر بعض الطالب لنطق الكلمة فردياً، وصوب أخطاءهم 

                                      
 .الوحدة األوىل) ١(الطالب ، العربية بني يديك:  انظر - ) ٢٥(
 .الوحدة األوىل) ١(املعلم ، العربية بني يديك:  انظر - ) ٢٦(



  اءاتـإض
 

  ١٨٨

  :صل بني الكلمة والصورة املناسبة: ١تدريب 

       خمسة

       واِحد

       ِاثنان
   أربعة
  ثَالثَة

  

     

  
 :إجراء التدريب

  .اطلب من الطالب النظر إىل الصور 
  .اطلب منهم قراءة الكلمات سراً 
  .أوجههم إىل وصل الكلمات والصور 
  .صحح إجابات الطالب 
  .واإلشارة إىل صورا، اختر طالباً لقراءة الكلمة األوىل 
 .واختر طالباً يف كل مرة، اتبع األسلوب السابق يف بقية التدريب 

  
  



  اءاتـإض
 

  ١٨٩

  تدريس التراكيب النحوية: ثالثا
  

  :القواعد وطرق تعليم اللغات/ التراكيب 
كان االجتاه السائد يف تدريس القواعد أن تستغرق دروسه سـاعات طويلـة،             
يقضيها املدرس يف الشرح والتفصيل، بينما ينحصر دور الطالب يف جمرد االستماع على             

  . لترمجةطريقة القواعد وا
  

ظهـرت  ، ويف أواخر اخلمسينيات وجزء كبري من الستينيات من القرن املاضي         
وكانت رد فعل مباشـر ألسـلوب       ، احلركة اليت عرفت باسم الطريقة السمعية الشفوية      

وقالوا بأن اللغة   ، فنادى كثري من خرباء تعليم اللغات بطرح الشرح جانباً        . الشرح املفصل 
وشـاعت  ، ريق التدريب املستمر على األمنـاط اللغويـة  تأيت عن ط  ، ليست سوى عادة  

  .أو القوالب، تدريبات األمناط
   

هو الوسيلة  ، فزعم أن التدريب على القوالب    ، وقد بالغ بعض دعاة هذا االجتاه     
  . الوحيدة إىل تعلم اللغة األجنبية وقواعدها

  
اعد الدارسني  رمبا س ، أو شبه اآللية  ، ولكن يبدو أن اإلغراق يف التدريبات اآللية      

ولكن كثرياً من هؤالء الدارسـني وجـد        ، أو الصيغ النحوية  ، على إجادة بعض األمناط   
على الرغم من إجادته كثرياً من الصيغ اليت تدرب         ، نفسه عاجزاً عن التعبري عما يف نفسه      

، فكان اهلجوم املضاد على هذا النوع من التـدريبات        ، عليها عن طريق تدريبات األمناط    
القائل بأن اللغة سلوك حتكمـه      ،  االجتاه املسمى باجتاه املعرفة وتعلم الرموز      من أصحاب 



  اءاتـإض
 

  ١٩٠

وطرح التـدريبات   ، ونادى هذا االجتاه بضرورة فهم الدارسني القواعد اللغوية       . القواعد
  .على القوالب جانباً

  
مع مطلع السبعينيات من القرن املاضي، وحينما بدأت ـدأ تلـك احلـرب              

علم اللغة وقواعدها، أخذ مدرسو اللغات وخـرباء تعليمهـا يف          الكالمية حول أسلوب ت   
النظر إىل األمور من زاوية أكثر هدوءاً وروية، فوجدوا أن الكـثريين مـن أصـحاب                
النظريات املختلفة نسوا حقيقة جوهرية، وهي أنه مهما اختلفت الوسائل اليت نتبعها، فإن             

، ن استعمال اللغة وسيلة لالتصال    هدفنا جيب أن يكون واضحاً، وهو أن منكن الدارس م         
وال بد من االستفادة من كل الوسائل والطرق املتوفرة لدينا، لكي           ، كما جيب أن تكون   

  .نصل بالطالب إىل الغاية املنشودة
  

من جتارب املدرسني، الحظ كثري منهم أنه ال تعارض يف حقيقة األمـر بـني               
فنحن حـني نـتعلم     ،  حتكمه القواعد  سلوكاً أو   ،سلوكًا حتكمه العادة  اعتبار تعلم اللغة    

كما حنتاج إىل التدريب املكثف علـى       ، حنتاج إىل فهم القواعد   ، أو أية لغة أخرى   ، لغتنا
وذلـك ألن   ، حىت نتمكن يف النهاية من استعمال اللغة استعماالً صحيحاً        ، استعمال اللغة 

واإلنسان كائن  ، كرولكن اللغة أداة للف   ، قد يكون عادة  ، استعمال اللغة واإلتيان بصيغها   
إن أراد أن يستفيد من كل طاقـات        ، وال ميكن أن يتجاهل املدرس هذه احلقيقة      ، عاقل

  .طالبه يف عملية التعليم
  



  اءاتـإض
 

  ١٩١

  )قوالب ( وتدريبات التراكيب للمبتدئني يغلب عليها أن تكون تدريبات أمناط 
ال، والتحويل، التكرار، واالستبد: ومن التدريبات اليت تستخدم يف هذا اال تدريبات

  .والسؤال واجلواب، والتوسعة واالختصار
   

وينبغي . ونرجو أن يهتم املدرس مبعىن التركيب النحوي ومبناه يف آن واحد
كما جيب أن يؤديها الطالب . إجراء التدريبات النحوية شفهياً أوالً، مث قراءة، مث كتابة

  .مجاعياً وثنائياً وفردياً
  

ولكن كثريا من مراكـز تعلـيم       ، سيلة لتعلم اللغة  قواعد اللغة عنصر مساعد وو    
، العربية وكثريا من معلميها جيعلونه هدفا بذاته؛ فيبالغون بتفصيالته وشوارده ونـوادره           

وهذه الطائفة من املعلمني ال يكتفـون       ، ال تعليما للغة  ، فيصبح تعليمهم تعليما عن اللغة    
لقواعد العلمية اليت هي للمتخصـصني ال       إمنا يوغلون أيضا با   ، بالقواعد التعليمية الوظيفية  

وقد رأينا ذلك يف مثل طريقة القواعد والترمجة اليت تعد أكثر الطرق شـيوعا              ، للمتعلمني
  .وتعد شائعة يف ما خيص التعليم العريب يف احلاضر، يف املاضي
  

  التراكيب اجلمل والفرق بني 
  

فمـا الفـرق    . كيباجلمل والترا : يشيع يف جمال تدريس النحو اصطالحان مها        
 :بينهم ؟ يلخص لنا الدكتور حممد اخلويل هذا الفرق فيما يلي

هو الـصيغة الكامنـة     ) أو التركيب (يف حني أن القالب     ،  اجلملة قول حقيقي      -  أ
  .خلف اجلملة



  اءاتـإض
 

  ١٩٢

يوجد يف أية لغة عدد ال ائي من اجلمل اليت سبق نطقها أو اليت سيقع نطقها يف                   -  ب
  .ية لغة فهو عدد حمدود ومعروفأما عدد القوالب يف أ، املستقبل

ولكن لكل قالب عدد ال ائي من اجلمل الـيت    ، لكل مجلة قالب واحد يطابقها      -  ت
فعـل  ( فهذه اجلملة يقابلها قالب واحد هو       ) نام الولد نوما    ( فإذا قلنا   . تطابقه

ولكن هذا القالب األخري تتطابق معه ماليني اجلمـل  ) مفعول مطلق   + فاعل  + 
  ٢٧. يف اللغة

  
  ماذا ندرس  من قواعد اللغة ؟

o س كل قواعد اللغةال ندر. 
o س القواعد الوظيفية أوالندر. 
o س القواعد التعليميةندر. 
 

  الفرق بني التراكيب والقواعد 
  قواعدال  تراكيبال

  وظيفية
o ما حيتاج إليه لتعلّم اللغة  
o تعليم للقواعد غري مباشر  

  
  نظرية

o  ما حيتاج إليه لتعلّم اللغة  
o  للقواعد مباشرتعليم  

  
  

                                      
  ٦٨ - ٦٧ص ، غة العربيةأساليب تدريس الل،  حممد علي اخلويل - ) ٢٧(



  اءاتـإض
 

  ١٩٣

   القواعد العلمية والقواعد التعليميةالفرق بني 
  

  القواعد العلمية  التعليمية القواعد
  للمتخصصني  للمتعلمني
  تعلّم عن اللغة  تعلّم اللغة

  معلومات ومعارف  وسيلة تعلم وليست هدفا
  تم باستخالص القواعد  تركز على التراكيب املركزية دون اهلامشية

  تم بالتوصيف والتفصيالت  اللغة على القاعدةتقدم 
  تم بالشمول واالستقصاء  تركز على مواطن وقوع األخطاء
  تم بالتأويل والتفصيالت  ال تم بالتوصيف والتفصيالت

  قد تشتمل على التعقيدات والصعوبة  تتسم بالسهولة والبساطة

تركز على اجلوانب األكثر ارتباطا باحلاجات 
  ةاالتصالي

  مدخل يسلكه املتعلم الكتساب اللغة 

  ال تطمح إىل الشمول وال تسعى إليه

  ما ميكن تعليمه ال ما جيب تعلّمه

  تعتمد على مبدأ الشيوع

  
  
  
  
  

  :تساؤالت
   ما اهلدف من تعلم تراكيب اللغة وقواعدها ؟-

  .لتوظيفها يف تعلم اللغة، وسيلة لتعلم اللغة* 



  اءاتـإض
 

  ١٩٤

  فصيالا مساعدة وقابلة لتوظيفها يف تعلم اللغة ؟  هل كل قواعد اللغة بت-
  . بالتأكيد ال* 

   هل القواعد النظرية توظف يف تعلم اللغة ؟-
وباختصار فإن للقواعـد التعليميـة      ، .ولكن القواعد التعليمية ال العلمية    ، نعم* 

  :وظيفتني
  ،مدخال يسلكه املتعلم الكتساب اللغة اجلديدة -١
  .تعلم عند احلاجة مرجعا يعود إليه امل-٢ 

   هل نقدم القواعد على أا وسائل معينة لتعلم اللغة أم نقدمها على أا معارف ؟-
  .نقدمها وسائل معينة لتعلم اللغة* 

   ما القواعد اليت حيتاجها متعلم اللغة ؟-
  .حيتاج إىل القواعد التعليمية* 

  
  ٢٨ املبادئ اليت يقوم عليها اختيار التراكيب

 
  :تراكيب الشائعةاختيار ال_ ١

ليس هناك خالف يف أن التراكيب األكثر شيوعاً أحق بأن تقدم للطالب قبـل              
وميكننا أن حنكم على مدى شيوع كثري من التراكيب اللغويـة حكمـاً             . األقلّ شيوعاً 

صحيحاً؛ فليس هناك شك يف أن الفعل املبين للمعلوم مثالً  أكثر شيوعاً من الفعل املبين                

                                      
، الة العربية للدراسات اللغوية" التراكيب اللغوية يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ا  " ، داود عبده_ ) ٢٨(

 )بتصرف   ( ٥٣ – ٤٩،  هـ١٤٠٥، معهد اخلرطوم الدويل



  اءاتـإض
 

  ١٩٥

_ مجيل  ( وأن التاء املربوطة كعالمة للتأنيث      ، فرد أكثر شيوعاً من املثىن    وامل، للمجهول
  ).محراء_ أمحر (أكثر شيوعاً من األلف واهلمزة ) طبيبة _ طبيب _ مجيلة 

  
قرأ ( أو  ) البيت مجيل   : ( وعلى مستوى اجلملة ميكن القول أن تركيباً مثل       

لـو كنـت    ( أو  ) مجل السماء   ما أ : ( أكثر شيوعاً من تركيب مثل    ) الطالب الكتاب   
  )ما كاد يراين حىت اختفـى     ( أو  ) ما كان منه إال أن خرج       ( أو  )  معك ملا حدث هذا   

  ).وصلت البنت احملبوب أبوها ( أو 
  

  :عدد حمدود من التراكيب_ ٢
من املبادئ املعروفة يف وضع كتب اللغة للمبتدئني أن تستعمل التراكيب اجلديدة            

سواء كان على مستوى الكلمـة أو  ،  يف كل درس حمدودا جداً   فيكون عددها ، بالتدرج
فيجب جتنـب   ؛  يف أحد الدروس    ، فإذا أدخل الفعل املاضي مثالً    . على مستوى اجلملة  

بل جيب االكتفاء ببعض صور املاضي املستعمل مـع املـتكلم           ، إدخال املضارع واألمر  
وال يدخل املعلـوم    . نفس الوقت يف  ، وإفراداً ومجعاً ، واملخاطب والغائب تذكرياً وتأنيثاً   

  .مع اهول معاً إخل
  

  :استعمال التراكيب اجلديدة يف مفردات غري جديدة_ ٣
من أصول التعليم أال جيتمع على الطالب صعوبتان؛ ولذا ال تستعمل التراكيـب             

ولكن التراكيب اجلديدة يف الدروس     . إال يف الدرس األول   ، اجلديدة مع مفردات جديدة   
  .أن تدخل يف مفردات وردت يف دروس سابقة_ ما أمكن _ ب التالية جي

  



  اءاتـإض
 

  ١٩٦

  :التكرار_ ٤
على أن يكون   ، ومن الضروري أن تتكرر التراكيب اللغوية عدداً كافياً من املرات         

مث يكرر يف الدروس التاليـة      ، التكرار كثرياً يف الدرس الذي يدخل فيه التركيب اجلديد        
  .لتثبيته

  
  : املوسعنواة التركيب قبل التركيب_ ٥

ال يصح إدخال تركيب يف صورة من صوره املوسعة قبل إدخاله يف أبـسط              
أو ، يف الفعل مثـل ذهبـت     ( فعلى مستوى الكلمة ال يصح إدخال املؤنث        . صورة

، موظـف ، ذهب( قبل إدخال املذكر    ) مثل جديدة ، أو الصفة ، االسم مثل موظفة  
ـ ، موظفان، ذهبا( وهذا ينطبق على املثىن     ). جديد   ( وعلـى اجلمـع   ، )دان جدي
وكذلك ال يصح إدخال االسم املتصل به ضمري مثل         . إخل) جدد  ، موظفون، ذهبوا

   .إخل) بيت(قبل االسم ارد منه ) بييت ، بيته(
  

هذا الطالب العراقي   : ( مثالً إدخال مثل  ، فال يصح ، ومثل هذا ينطبق على اجلملة    
وهـذان  )  الب العراقـي جديـد      الط( و  ) هذا الطالب جديد    ( قبل إدخال   ) جديد  

  ).الطالب جديد ( وهي ، بدورمها جيب أال يدخال قبل نواة التركيب
  

وكذلك ال جيوز إدخال اجلملة املركبة قبل إدخال اجلملة البسيطة اليت تتألف            
الطالـب  ( قبل إدخال  ) الطالب الذي وصل أمس جديد      (إدخال  ، فال يصح مثالً  . منها

  . من جهة أخرى) لطالب أمس وصل ا(و ، من جهة) جديد 
  



  اءاتـإض
 

  ١٩٧

  :إدخال التراكيب من خالل كلمات حتتفظ باجلذع دون تغيري_ ٦
. بعض الكلمات حتتفظ جبذعها دون تغري عند اتصاِلها باللواحق أو الـسوابق           

  :فيما يلي) ب(و) أ(قارن . وبعضها يصيب جذعها شيء من التغيري
  ...ذهبتم، ذهبنا، ذهبت  ) أ(
 ...قلنت، قلنا، ...ملست، لست، ...،أجبنا، أجبت  ) ب(

  
 :االكتفاء بتركيب واحد من التراكيب اليت تؤدي نفس املعىن_ ٧

إذا كان يف اللغة تراكيب خمتلفة تؤدي معىن واحدا فإنّ من ضـياع الوقـت               
. واجلهد أن يعطى الطالب كل هذه التراكيب يف املرحلة األوىل من تعلمـه اللغـة              

تراكيب األكثر شيوعا أو األسهل مـن       واألفضل يف مثل هذه احلاالت أن يكتفى بال       
أشيع مـن   ، مثالً، يف االستفهام ) هل  ( فاستعمال  . التراكيب اليت تؤدي نفس املعىن    

  ). أ ( استعمال 
  

، وتعلمها لغة ثانية  ، إن أوجه االختالف الكثرية بني اكتساب العربية لغة أوىل        
فثمة أمور مـن    ، خمتلفايعزز دعوى ضرورة أن يكون النحو لكل من أهل اللغة وغريهم            

، وهم ليسوا حباجة إىل تعلمهـا     ، النحو اكتسبها الناطقون بالعربية قبل دخوهلم املدرسة      
ويـستخدموا  ، يعرفوا معرفة ضمنية ال واعيـة     ، ألا باتت جزءاً من كفايتهم اللغوية     

حـو  على الطرف اآلخر جند الطالب اآلخرين حيتاجون من الن  . استخداماً علمياً صحيحاً  
وكفايتهم ِبهـا تـساوي     ، وذلك أنّ أذهام خالية من العربية     ، إىل كل شيء ليتعلموه   

  ٢٩. الصفر عند البدء بعملية التعلم
                                      

  )بتصرف  ( ١٠٤ص ،  النحو الغائب، عمر يوسف عكاشة - ) ٢٩(



  اءاتـإض
 

  ١٩٨

  وإىل   - العرب ومتعلمي العربية     -وإذا نظرنا إىل حاجات كل من الفريقني        
  :تبين لنا، األخطاء اليت تصدر من كليهما

o      ليـست  ،  غري ما خيص الناحية اإلعرابية     ،أنّ حاجات العرب إىل القضايا الصرفية
 .ولكنها قضايا ضرورية بالنسبة لغري العرب، قائمة بصورة كبرية بالنسبة هلم

o                تنتمي أكثر أخطاء متعلمي اللغة من غري أهلها إىل املـستوى التـركييب بـشكل
بينما تنـصب   ، وهذا املستوى هو أكثر مستويات اللغة ثباتاً عرب العصور        ، خاص

 . العرب حول ما يدور يف فلك احلالة اإلعرابية منه بدرجة أكربأغلب أخطاء
o       بينما حاجة متعلمي العربيـة إىل      ، حاجة العرب بدرجة أساسية إىل حنو اإلعراب

وذلك ألنّ األصل يف القواعد     ، ويعين ِبها القواعد الوظيفية   ، مستويات اللغة كلها  
 .أن تكون إلقامة اللسان ولتصحيح األخطاء

o  بينما يتم تعلم اللغة الثانية يف ظـروف        ، ة األم يتم يف ظروف طبيعية     اكتساب اللغ
رمسية داخل الصف يف أغلب األحيان؛ ولذا فإنّ الطائفة األخرية حباجة إىل مزيـد              

 .من التدريب على التراكيب اهلدف
o            وليسوا ، كثري من قوانني اللغة يكتسبها أهل اللغة منذ الصغر وقبل دخول املدرسة

يعرفوا معرفة ضمنية ال    ، فهي من كفايتهم اللغوية   ، لمها يف املدرسة  حباجة إىل تع  
فأذهام خالية  ، ولكن متعلمي اللغة من غري أهلها حيتاجون إىل كل شيء         ، واعية

 .من كل شيء يف مستويات اللغة والثقافة أيضاً
o ًإذن بداية التعلم الواعي عند الفريقني خمتلفة متاما. 
o والقواعد الوظيفية لغريهم، كتفاء بنحو اإلعراب للعربولذا فإنّ الصحيح هو اال.  
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o       وحنوهم وحنو غريهم    بنحـو اإلعـراب ويسمي عمـر عكـاشة حنو العـرب 
  ٣٠. بالنحـو املشترك

  
  عرض قواعد اللغة لغري املبتدئني

  
  :مراحل درس القواعد

 ،  وضع خطوطاً حتت الكلمات حمور الدرس     ، اكتب أمثلة الدرس على سبورة إضافية     
  :مث اتبع املراحل التالية 

  
  :املراجعة والربط والتهيئة :املرحلة األوىل

قـم مبراجعـة دروس القواعـد       ، قبل أن تبدأ يف عرض درس القواعد اجلديد       
ولربطهـا  ، ما زالوا يذكرون تلك القواعد من ناحيـة ، لتطمئن إىل أن الطالب ، السابقة

  .ويئة الطالب هلا، بالدرس اجلديد
  
   :املناقشة:نيةاملرحلة الثا

لتتأكـد  ، اختر بعض الطالب لقراءة األمثلة من السبورة، مث قم مبناقشة األمثلة          
وسـاعدهم  ، شجع الطالب على استنباط قواعد الدرس     . وحذقوها، أم فهموا معانيها  

وعندما يتوصل الطـالب إىل     . واألمثلة اإلضافية ، عن طريق احلوار واألسئلة   ، على ذلك 
  .سجلها على السبورة، طلوبةاستنتاج القاعدة امل

  
                                      

 ١٠٥ - ٨٣ص ، النحو الغائب، كاشة  عمر يوسف ع- ) ٣٠(
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    :الشرح: املرحلة الثالثة
وأجب ، وشجع الطالب على طرح أسئلتهم    ، قم بشرح الدرس بطريقة واضحة    

، مث أعط الفرصة جلماعة منهم    ، عنها إجابات دقيقة؛ واختر بعض الطالب لقراءة الشرح       
  .والكتب مغلقة، للتناوب يف شرح الدرس

  : القاعدة: املرحلة الرابعة
مث ناقشهم فيهـا    ، لقراءة القواعد اليت سجلتها على السبورة     ، اختر بعض الطالب  

مث وجـه   ، اختر بعد ذلك بعضاً منهم لقراءة القاعـدة يف الكتـاب          . عن طريق األسئلة  
  .بعضهم لذكر قواعد الدرس والكتب مغلقة

   :التدريبات: املرحلة اخلامسة
  .املختلفة إلجرائهامتبعاً األساليب ، نتقل إىل مرحلة التدريبات ا

  :توجيهات لتدريس التراكيب والقواعد
حدد املستوى اللغوي املستهدف بعيدا عن املراحـل التعليميـة؛ ألنـه لـيس          •

  .بالضرورة أن يكون بينها ارتباط
وأما يف الدرس الواحد فقد يزيـد       ، درس تركيبا أو تركيبني يف التدريب الواحد       •

  .على ذلك
هـذا ( قبل  ) هذا رجل   ( ،  واألساسية قبل تفريعاته   قدم نواة التركيب األولية    •

 )...رجل طويل 
قواعد نظريـة   ( اهتم باجلانب الوظيفي واجتنب النظري إال باحلدود التعليمية          •

 ).تعليمية 
 .)مثال ، املذكر قبل املؤنث( ، قدم األكثر شيوعا على غريه •
  .قدم ما ميكن تعلّمه على ما ينبغي تعليمه •
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  ٣١التراكيب درس تطبيقي يف 
  

ريبدّكَما يف اِملثال ) ١ ( الت ،ميِلكز عم ؤالَ واجلَوابِل السبادت.  
   ؟أنتِمن أين : ١ط: اِملثال

  .باِكستانأنا ِمن : ٢       ط 
   باِكستان- أنِت    ِمصر–ِهي    سوِريا–هو    ترِكيا–أنِت 

  
ريبدّالً كَما  ) ٢  ( التميف اِملثالهاِت ج.  
  .خاِلدِاسمي : اِملثال

  مرمي  سعيد  فاطمة  محمد  خدجية  خليل
  

  ٣٢: إجراء التدريبني
  .كما يف املثالني، تبادل السؤال واجلواب مع زميلك ) ١( التدريب 
  .اطلب من الطالب إغالق الكتب 
  .اكتب املثال على السبورة 
 .اقرأ السؤال واجلواب مرتني 
 مرتني، واطلب من الطالب اإلعادة بعدك مجاعياً يف كل          اقرأ السؤال واجلواب   

 .مرة
  .اختر بعض الطالب لتبادل السؤال واجلواب ثنائياً 

                                      
 .الوحدة األوىل) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر - ) ٣١(
 .الوحدة األوىل) ١(املعلم ، العربية بني يديك: انظر - ) ٣٢(
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  .الكلمات/ الكلمتني/ يف التدريب، وانطق الكلمة) ١(انتقل إىل رقم  
  .اختر طالبني لتبادل السؤال واجلواب 
  .أعط الفرصة لطالبني آخرين 
  .ر التدريباستمر بالطريقة السابقة إىل آخ 
  .وجه الطالب إىل أداء التدريب، والكتب مفتوحة 

  
  . هات مجالً كما يف املثال )٢( التدريب 
مث قـل   . هات مجالً كما يف املثال، اقرأ الكلمتني يف املثال        ) أغلق الكتاب (قل   

كرر ذلك أكثر من مرة، واطلب من الطـالب اإلعـادة           . اجلملة اليت يف املثال   
  .بعدك

اقرأ الكلمتني اللتني حتت الصور بوضوح،      . هات مجلة : ب قائالً توجه إىل الطال   
  ).مجيعاً: (وقل مشرياً بيديك

  .انتقل إىل بقية التدريب بالطريقة نفسها 
اقرأ الكلمتني للجملة األوىل، وانتظر     ) هات مجلة : (توجه إىل أحد الطالب قائالً     

  .أكمل التدريب بالطريقة الفردية. منه اجلواب
 اقـرأ . اطلب من الطالب أداء التدريب قراءة من الكتاب )تابافتح الك( :قل 

  .الكلمات املساعدة، واطلب من طالب بعد آخر تكوين اجلملة
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  تدريس املهارات اللغوية
  

  مهارات اللغة 
والوسيلة اليت  . والكتابة، والقراءة، والكالم، االستماع: للغة أربع مهارات، هي   

أما مهارتـا   . تصال املباشر بني املتكلم واملستمع    تنقل مهارة الكالم هي الصوت عرب اال      
  . القراءة والكتابة، فوسيلتهما احلرف املكتوب

  
ومن ناحيـة   . ويتحقق االتصال باملهارتني األخريتني، دون قيود الزمان واملكان       

أخرى يتلقّى اإلنسان املعلومات واخلربات، عرب مهاريت االستماع والقراءة، فهما مهارتا           
يقوم اإلنسان عرب مهاريت الكالم والكتابة ببث رسالته، مبا حتويه من معلومات            استقبال، و 

  . وخربات، فهما مهارتا إنتاج
  

ويالحظ أنّ اإلنسان حيتاج إىل رصيد لغوي أكرب، وهـو ميـارس االسـتماع              
  .والقراءة، على حني أنه حيتاج إىل رصيد أقل من اللغة، وهو ميارس الكالم والكتابة

  
إذا اسـتخدمت مهارتـا     ، فبعضها خيدم بعضاً  ، تحقق بني املهارات  والترابط م 

االسـتماع  ( استخداما صحيحا منت مهارتا االسـتقبال       ) الكالم والكتابة   ( اإلرسال  
فإذا مل تتكلم اللغة وتكتب باللغة ال تنمو عنـدك اللغـة؛            ، ؛ ألن اللغة ممارسة   )والقراءة  

وكذلك فإن ملهاريت االسـتقبال     .  تعلم اللغة  وهلذا فإن البيئة الصحيحة لتعلم اللغة تسرع      
  .أثر يف منو مهاريت اإلرسال
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  تدريس مهارة االستماع
ومير ِبها  ، مهارة االستماع أوىل املهارات اليت مير ِبها الطفل يف اكتساب لغته األم           

واألصم من الصغر يكـون     ، ومن املعلوم أن من ال يسمع ال يتكلم       . متعلم اللغة األجنبية  
لغة (  ولذا يغلب على من فقد هاتني احلاستني أن يكون يف برنامج تعليمي واحد               أبكماً؛

  ).اإلشارة 
   

وال يتصور أن يتعلم الطالب لغة أجنبية يف برنامج يهتم باجلانب االتـصايل للغـة          
صحيح أن الطالب قد يقرأ ويكتب يف اللغة األجنبية         . دون التركيز على مهارة االستماع    

ولكنه يبقى غري قـادر علـى       . نب االتصايل من فهم مسموع وكالم     دون أن حيسن اجلا   
وهذا االجتاه كان سائداً يف بعض طرق تعليم اللغات         . استخدام اللغة االستخدام الصحيح   

  .مثل طريقة القواعد والترمجة، يف القدمي
  

ومع ما حيظى به االستماع يف حياة األفراد من دور مهم، إال أنّ نصيبه يف بـرامج   
وكثري من معلمي العربية لغري أهلـها       ، فكثري من املدارس العربية   ، م اللغة العربية قليل   تعلي

يهملون هذه املهارة؛ لذلك فالوقت الطويل الذي ميضيه الطالب يف تعلم العربية ال جيعل              
وال متكلمني جيدين؛ فاجلانب االتصايل يف اللغة عنـدهم فيـه           ، منهم مستمعني جيدين  

  .نقص كبري
  

بطالبك إىل القدر الذي تنشده من التمكن من جوانب هذه املهارة للوصول 
  :نقترح أن
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يئ طالبك لدرس االستماع، وتوضح هلم طبيعة ما سيستمعون إليه واهلـدف             
  .منه

تعرض املادة بأسلوب يتالءم مع اهلدف املطلوب؛ كالبطء يف قراءة املادة  
  .املسموعة، إذا كان اهلدف تنمية مهارات معقدة

.  الطالب فيما استمعوا إليه بطرح أسئلة حمددة، ترتبط باهلدف املوضوعتناقش 
 .وتقوم أداءهم للوقوف على مدى تقدمهم

  
 ال  - وخاصة يف األسابيع األوىل مـن دروس االسـتماع         -يف املستويات األوىل  

ومن مث ينبغي أن نوفر هلم مواد يسرية يـستطيعون          . يستطيع الطالب القراءة وال الكتابة    
  . ِلها التدرب على االستماعمن خال

  
وميكن استغالل الصور والرسوم واخلرائط وغريها، وما عليك إال أن تعرض صوراً            

 لقلة ما لديهم    –أمام الطالب، مث تلقي عليهم أسئلة تدور حولَها، وميكن يف هذه احلالة             
  . أن تقبل منهم اإلجابة باإلشارة، أو باإلمياء-من مفردات

  
   تعليمياأنواع فهم املسموع

  
  :فهم املسموع املكثف – ١

، مثله يف ذلك مثل القراءة املكثفة، تدريب الطالب         االستماع املكثف  اهلدف من 
على االستماع إىل بعض عناصر اللغة، كجزء من برنامج تعليم اللغة العربية، كما يهدف              

  . باشرةاالستماع املكثف إىل تنمية القدرة على استيعاب حمتوى النص املسموع بصورة م
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وهذا النوع من االستماع املكثف، ال بد أن جيري حتت إشراف املعلم مباشرة،             
  .وهو يف ذلك خمالف لالستماع املوسع

   
  :وهذه أبرز مسات فهم املسموع املكثف

  
 .يسمعه الطالب يف الصف •
  .يناقش داخل الصف •
 .عادة ال تكون نصوصه طويلة •
  .يبهناك حتكم دقيق مبا حتويه من مفردات وتراك •
  .مواده ونصوصه مصطنعة  •
  . جيب على السامع أن يفهم النص فهماً دقيقاً •
  .تكون متدرجة بدءا من متييز األصوات وانتهاء بفهم النصوص الطويلة نسبيا •

  
  :فهم املسموع املوسع – ٢

، إىل االستماع إىل نـصوص جديـدة يف حـدود           االستماع املوسع ويهدف  
ماع إىل مواد سبق أن عرضت على الطالب، ولكـن          وقد يكون بإعادة االست   ، املستوى

  . تعرض اآلن يف صورة جديدة أو موقف جديد
  

كما أنه يتناول مفردات أو تراكيب ال يزال الطالب غري قادر على استيعاِبها أو              
  . مل يألفها بعد

  



  اءاتـإض
 

  ٢٠٧

  :وهذه أبرز مسات فهم املسموع املوسع
  

  .يسمعه الطالب عادة خارج الصف بتوجيه من املعلم •
  .يتم مناقشة أهم أفكاره داخل الصف •
  .ويكتفى بالفهم العام لَه، ال يلزم فهم مجيع مفرداته وتراكيبه •
  .نصوصه طويلة غالبا •
 .ال يتحكّم املعلم عادة ذه النصوص •
  .أو أصلية معدلة غالبا، مواده ونصوصه أصلية •

 
دون ، العربية يف حسبانه أن متكني طالبه من التفكري باللغة احلريصيضع املعلم 

وهذا يعين ضرورة تنمية مهارة سرعة استيعاب . اللجوء إىل الترمجة إىل اللغة األم أوالً
 لذا فإن عامل السرعة يف طرح السؤال، وتلقي ؛الطالب ملا يسمعونه، دون تكرار

اإلجابة بالسرعة املطلوبة، يفرق بني أولئك الطالب الذين بدؤوا يألفون التفكري باللغة 
، وغريهم من الذين يلجؤون أوالً إىل التفكري باللغة األم، ومن مث ينتقلون إىل العربية

ومن هنا عليك قياس سرعة الفهم وسهولته لدى طالبك، عن طريق . اللغة العربية
  .طرح أسئلة عليهم، وتلقي إجاباِتهم، بسرعة توقِّت لَها

  
؛ لذا ال )وباملكت(ألن فهم النص املسموع يعد أصعب من فهم النص املقروء 

 اإلجابة عن األسئلة إجابة كاملة؛ -  خاصة يف املستويات األوىل- يتوقع من الطالب 
فقد يتردد بعضهم، أو يطلب بعضهم التكرار؛ لذا ميكنك أن تزودهم ببعض 
التعليمات، أو اإلشارات اليت تيسر هلم اإلجابة، ولكن ال تعطهم اإلجابة كاملة، وال 
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رات، أو احلوارات، إال إذا ما اتضح لك أم عاجزون متاماً تكرر هلم اجلمل، أو العبا
  .عن اإلجابة الصحيحة

  
  ماذا تفعل إذا مل يفهم الطالب املادة املسموعة من الشريط؟

ومـن مث   ، يبدو أن املادة السمعية ليست نشاطاً شائقا وحمبباً لكثري من الطالب          
لتسجيل لديك يعمـل بـصورة      تأكد من أن جهاز ا    . حيتاجون فيها إىل مساعدة حقيقية    

وقد يكـون مـن     ، وننصحك أن يئ طالبك قبل الشروع يف تشغيل اجلهاز        . صحيحة
وأكد هلم أنـه    ، املفيد هلم أن ختربهم عن عدد املرات اليت سوف يستمعون فيها إىل املادة            

وال تـنس أن تـشجعهم      ، ال يتوقع منهم فهم كل املفردات اليت ترد يف املادة املسموعة          
أو مل تستطع   ، وإذا حدث خلل يف اجلهاز ألي سبب ما       . إجابام من حني آلخر   وتقرظ  

اقرأ على الطالب املادة اليت ينبغي أن يـستمعوا         ، أن جتد املكان الذي ينبغي أن تبدأ منه       
  .إليها من كتاب املعلم مباشرة

  
 :جماالت االستماع

 .ت داللةالتعرف على األصوات العربية ومتييز ما بينها من اختالفات ذا -١
 .التعرف على احلركات الطويلة واحلركات القصرية والتمييز بينها -٢
 .التمييز بني األصوات املتجاورة يف النطق واملتشاة يف الصوت -٣
 . إدراك العالقات بني الرموز الصوتية واملكتوبة والتمييز بينها -٤
طالـب   إدراك أوجه التشابه والفروق بني األصوات العربية وما يوجد يف لغة ال            -٥

 .األوىل من أصوات
 .التعرف على التشديد والتنوين ومتييزمها صوتياً -٦
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 . التقاط األفكار الرئيسية -٧
فهم ما يلقي من حديث باللغة العربية وبإيقاع طبيعـي يف حـدود املفـردات               -٨

 .املدروسة
 .التمييز بني األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية -٩

  .عالقاتمتابعة احلديث وإدراك ما بني جوانبه من  - ١٠
 .استخالص النتائج من بني ما مسعه من مقدمات - ١١
 .وإدراك أغراض املتحدث، استخدام السياق يف فهم الكلمات اجلديدة - ١٢
 ٣٣. إدراك ما يريد املتحدث التعبري عنه من خالل النرب والتنغيم العادي - ١٣

 
  عرض نص فهم املسموع

  .واالستماع جيداً إىل النص، اطلب من الطالب إغالق الكتب 
  .دون إسراع أو إبطاء، أو اقرأ النص قراءة واضحة، التسجيلأدر  
  .وحل التدريبات، وجههم إىل فتح الكتب، بعد استماع الطالب للنص 
اطلب منهم قراءة نص    ، وحل مجيع التدريبات  ، بعد استماع الطالب للنص    

 .وتصحيح إجابام بأنفسهم، فهم املسموع إن كان مكتوبا
 :االستماعاملواطن اليت تصب يف مهارة 

o متييز األصوات. 
o احلوارات. 
o يف كل مهارة ويف كل عنصر يستمع الطالب إىل شيء يفيده يف املسموع. 
o نصوص فهم املسموع.  

                                      
  ١٧٠ - ١٦٩ص ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة:  انظر  - ) ٣٣(



  اءاتـإض
 

  ٢١٠

  :توجيهات لتدريس االستماع
 -هيئ طالبك لالستماع قبل أن تعرض عليهم املسموع؛ فإن كان هناك             

 . صور فاجعلهم ينظرون إليها ويتعرفون عليها–مثال 
 .مح هلم بقراءة نص املسموع قبل االستماع إليه أو أثناءهال تس 
 .متهل يف عرض النص املسموع مبا يناسب املستوى املستهدف 
 .تأكد من فهمهم للنص عن طريق األسئلة االستيعابية 
 .بل تأكد من فهمهم له، ال تكتِف مبجرد متييزهم ملا يستمعون إليه 
 .م بقراءتهبعد التأكد من فهمهم للنص ميكن أن يسمح هل 
مهارة فهم املسموع أصعب مهارة؛ لذا ال بد من التدرج يف عرضها مبـا               

 .يناسب املستوى اللغوي
ألنّ فهم املـسموع ال     ، ال تقدم هلم يف االستماع موضوعات يعرفوا متاماً        

ومثـل  ، بل من معلومام السابقة   ، يتحقق باإلجابة عن أسئلة االستيعاب    
   .االستماع يف ذلك القراءة



  اءاتـإض
 

  ٢١١

  ٣٤درس تطبيقي يف فهم املسموع 
ريبدإىل اِحلواِر: الت ِمعتةَ ، ِاسالمع عض ثُم )a (  ِع املُناِسِببيف املُر. 

١  ٨ ١٠ ١١ 
٢ ١٠ ١١ ١٢ 
٣  ٧ ٨ ٩ 

٤ ٩ ١٠ ١١ 
٥ ١٥  ١٧ ٩ 

  
  ٣٥: إجراء التدريب

 . املناسبيف املربع) aaaa(استمع إىل احلوار، مث ضع عالمة   
 :إجراء التدريب

  .اطلب من الطالب فتح الكتب 
 .اطلب منهم النظر إىل أرقام التدريب 
 .اطلب منهم حماولة التدقيق فيها، والتفريق بينها 
 "استمع إىل احلوار جيداً : " قل 
 .، مثّ انطق احملاورة مرتني، أو شغل شريط التسجيل"رقم واحد : " قل 
 . يف مربع الرقم املناسب)a(اطلب منهم وضع العالمة  
 .أعطهم وقتا كافيا للبحث عن األرقام، ووضع العالمة 

                                      
 .الوحدة الرابعة عشرة) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر - ) ٣٤(
 .الوحدة الرابعة عشرة) ١(املعلم ، العربية بني يديك: انظر - ) ٣٥(



  اءاتـإض
 

  ٢١٢

 .وهكذا إىل اية التدريب 
 .اطلب منهم االستماع إىل اإلعادة من جديد 
  .تأكّد من صحة إجابام 

  
  

  )للمعلّم :  ( نص فهم املسموع

  ذحبته يف اليوم  احلادي عشر   مىت ذحبت اهلدي يا سعيد؟      - ١

  .طفت طواف اإلفاضة يف اليوم العاشر   مىت طفت طواف اإلفاضة؟     - ٢

  .      حلقته يف اليوم العاشر   مىت حلقت رأسك؟- ٣

  .يف اليوم الثاين عشر   مىت طفت طواف الوداع؟- ٤
  .وقفت يف اليوم التاسع  مىت وقفت يف عرفات؟ - ٥

  



  اءاتـإض
 

  ٢١٣

   تدريس مهارة الكالم
  

اللغة يف األساس هي الكالم، أمـا        و . عن أفكار ذهنية   الكالم لغة منطوقة للتعبري   
  : الكتابة فهي حماولة لتمثيل الكالم، والدليل على ذلك ما يلي

عرف اإلنسان الكالم قبل أن يعرف الكتابة بزمن طويـل، حيـث ظهـرت               -١
  .الكتابة يف فترة متأخرة من تاريخ اإلنسان

 اليت يبدأ يف تعلمهـا عنـد        يتعلم الطفل الكالم قبل أن يأخذ يف تعلم الكتابة،         -٢
 .دخول املدرسة

مجيع الناس األسوياء يتحدثون بلغام األم بطالقة، ويوجد عدد كـبري مـن              -٣
 .الناس ال يعرفون الكتابة يف لغاِتهم

 . هناك بعض اللغات ما زالت منطوقة غري مكتوبة -٤
داف يف وبناء على ما تقدم من أسباب، ينبغي أن جنعل من تعليم الكالم أحد أهم األه

  .تعليم اللغة العربية لغري الناطقني
  

  :أمهية تعليم مهارة الكالم
. الكالم من املهارات األساسية، اليت يسعى الطالب إىل إتقاا يف اللغات األجنبية           

ولقد اشتدت احلاجة إىل هذه املهارة يف الفترة األخرية، عندما زادت أمهيـة االتـصال               
كان عند تعليم اللغة العربيـة االهتمـام باجلانـب          ومن الضرورة مب  . الشفهي بني الناس  

الشفهي، وهذا هو االجتاه الذي نرجو أن يسلكه مدرس اللغة العربية، وأن جيعـل مهـه                
األول متكني الطالب من احلديث بالعربية، ألن العربية لغة اتصال، يفهمها ماليني الناس             

  .يف العامل



  اءاتـإض
 

  ٢١٤

، وافراً يف برامج تعليم اللغة لغري أهلـها       وألنّ اللغة هي الكالم؛ فإنه يأخذ نصيباً        
وإذا مل يكن   ، والسيما أن اهلدف االتصايل هو اهلدف األقوى عند أغلب متعلمي اللغات          

وتوظيف ما تعلمه يف بقية املهارات يف حديثـه فـال تثبـت             ، املتعلم قادراً على الكالم   
ه يف اتمع من جهـة      وال يشعر بثمرة ما تعلم    ، معلوماته ومهاراته اليت تعلمها من جهة     

والتحدث هو الوسيلة املقابلة لالستماع؛ فاإلنسان ميضي حنو نصف الوقـت يف            . أخرى
  .وأقلّ من ذلك يف الكالم، االستماع
  

جند كثريا من الربامج التقليدية يف تعليم اللغة لغري         ، ومع هذه األمهية هلدف املهارة    
وإنه ملن املؤسف أن جند     . تم جتاهله متاماً  أهلها تغفل هذا اجلانب فال تعطيه حقه؛ بل قد ي         

هذا االجتاه اخلاطئ تقع فيه مراكز تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها بدرجـة قـد ال                 
  . جندها يف كثري من برامج تعليم اللغات األخرى

  
وكم تصيبك الدهشة حني تزور فصال من فصول تعليم العربية يف كثري من مراكز              

وترى متكن كثري من الطالب مـن قواعـد العربيـة     ، ارج الوطن العريب  تعليم العربية خ  
وباملقابل ال يستطيع هؤالء أن يتحدثوا بالعربية أو يصفوا منظـرا وصـفا        ، لدرجة كبرية 

  .قصريا؛ وهذا أثر من آثار التدريس بطريقة القواعد والترمجة
  

 اللغة العربية لغـري     ولذا ندعو إىل تصحيح املسار واالهتمام مبهارة الكالم يف تعليم         
فيكون تعليمهـا علـى     ، الناطقني ِبها؛ حىت يتهيأ للغة العربية من الظروف ما يأ لغريها          

والسيما أن كثرياً من طاليب اللغة العربية أرادوهـا         ، األصول الصحيحة يف تعليم اللغات    



  اءاتـإض
 

  ٢١٥

مع العريب  وينتظرون اليوم الذي يستطيعون فيه الكالم       ، وهم شغوفون ِبها  ، ألهداف دينية 
  . بلغة القرآن

  
 :مراحل التدريب على الكالم

ميكن التدريب على مهارة الكالم من خالل أساليب متعددة كل منها يناسب مرحلة             
 .  تعليمية خمتلفة

  . حوارات مغلقة اإلجابة:  املرحلة األوىل 
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على الكالم يغلب عليها طابع ترديد القوالب              

  . تغيري بعض الكلماتمع
  :أمثلة تطبيقية لذلك

  ).إخل  ..ما امسك ؟ من أين أنت؟  (  : يف التعارف مثالً
 .حوارات مفتوحة اإلجابة: املرحلة الثانية 

وهي مرحلة ختتلف عن املرحلة األوىل بزيادة املتطلبـات الفكريـة و اللغويـة                
  .للحوار

.. ماذا اشتريت ؟     لسوق ؟ما آخر مرة ذهبت إىل ا ( :حوارات مبسطة : مثل  
  . )إخل

 .التعبري املوجه أو املقيد ؛ التعبري عن أفكار قصرية:املرحلة الثالثة 
هنا يتوىل الطالب التعبري عن فكرة متكاملة، ولكن بتقدمي بعض املساعدة علـى               

  .مستوى األفكار أو اللغة أو كليهما
 ، أو  لتكوين قصة   عرض سلسلة من الصور     ، أو   عرض صورة لوصفها   ( :  لمث  

  . )تلخيصال  ، أووصف تفصيلي حملتويات صور متفرقة



  اءاتـإض
 

  ٢١٦

 .العبري احلر ؛ التعبري عن أفكار عميقة: املرحلة الرابعة 
وهي مرحلة تناسب املستويات املتقدمة من تعلّم اللغة،يقوم فيها الطالب بتقدمي             

  . والفكريموضوعات متكاملة اعتماداً على قدراته الشخصية يف التنظيم اللغوي
  :مثال ذلك

  )كيف ينهض العامل اإلسالمي؟: مثل(تناول مشكلة بالتحليل 
أيهمـا أكثـر    : مثل( ،  املقارنة بني شيئني والوصول إىل أفضلية أحدمها على اآلخر          

  .) فائدة يف بناء احلضارة الصناعة أو الزراعة  ؟ 
  .جمموعتني/ مناظرة بني طالبني 

  اخل ... إلقاء خطبة ، أو درس ، أو كلمة
  

  :مهارة الكالم يف املستوى األول
يف املستوى األول من تعليم اللغة، تدور تدريبات مهارة الكالم حول األسئلة 

. اليت يطرحها الكتاب أو املدرس، أو الطالب أنفسهم، ويقوم الطالب باإلجابة عنها
 ٣/٤(ِفرق ومن ذلك أيضاً قيام الطالب بالتدريبات الشفهية، فردياً، وثنائياً، ويف 

وننصح املدرس بأال يكلف . مث هناك تقمص شخصيات احلوارات ومتثيلها) طالب
الطالب بالكالم عن شيء ليس لديهم علم به، أو ليس لديهم الكفاية اللغوية اليت 

  .يعبرون ِبها عنه
  

  :تشجيع الطالب على الكالم
ماً كبرياً على املدرس أن يشجع الطالب على الكالم، عن طريق منحهم اهتما

عندما يتحدثون، وأن يشعرهم باالطمئنان، والثقة يف أنفسهم، وأال يسخر من الطالب 



  اءاتـإض
 

  ٢١٧

وعليه أن يثين على الطالب، كلما كان . إذا أخطأ، وأال يسمح لزمالئه بالسخرية منه
إنّ املطلوب جعل اجلو . أداؤه طيباً، وأن يكثر من االبتسام، ويصغي بعناية ملا يقوله

س الكالم، وتوجيه الطالب إىل استخدام أسلوب مهذب عندما خياطب دافئاً يف در
  .بعضهم بعضاً

  :تصحيح األخطاء الشفهية
  

على املدرس أال يقاطع الطالب أثناء الكالم، ألن ذلك يعوقه عن االسترسال 
  . يف احلديث، ويشتت أفكاره، وخباصة يف املستوى األول

خطاء اليت تفسد االتصال، ويف األ: األول: ومن األفضل أن منيز بني أمرين
هذه احلالة، للمدرس أن يتدخل، وينبه الطالب إىل اخلطأ، ويشجعه على تصحيحه 

والثاين؛ األخطاء اليت ال تؤثر يف فهم الرسالة، ولكنها تتعلق بشكل . بنفسه، ما أمكن
الطالب إنّ . الرسالة، وهذه ال يلح املدرس عليها يف املرحلة األوىل، وإمنا يعاجلها برفق

  .حيتاج يف بداية األمر إىل كثري من التشجيع
  

 :ممارسة الكالم بالعربية
إن أفضل طريقة لتعليم الطالب الكالم، هي أن نعرضـهم ملواقـف تـدفعهم              

ونود أن ننبه هنا إىل أنّ الطالـب        . ليتعلم الطالب الكالم عليه أن يتكلم     . للتحدث باللغة 
لذي يتكلم طول الوقت، والطالب يستمع؛ ومـن        ال يتعلم الكالم إذا ظل املدرس هو ا       

 يكون قليل الكالم، أقرب إىل الصمت عند تعليم هذه املهارة، إال            اهرفإن املدرس امل  ، هنا
  .عند عرض النماذج، وإثارة الطالب للكالم، وتوجيه األنشطة

  



  اءاتـإض
 

  ٢١٨

  :جماالت مهارات النطق والكالم
  . نطق األصوات العربية نطقا صحيحا-١
  .اخل، ظ، ز، ذ: بني األصوات املتشاِبهة متييزا واضحا مثل، د النطق التمييز عن-٢
  . التمييز عند النطق بني احلركة القصرية والطويلة-٣
  . تأدية أنواع النرب والتنغيم بطريقة مقبولة-٤
  . اختيار التعبريات املناسبة للمواقف املختلفة-٥
  .يف ضوء فهمه للثقافة العربية استخدام عبارات ااملة والتحية استخداما سليما -٦
  . استخدام النظام الصحيح لتراكيب العربية عند الكالم-٧
  . ترتيب األفكار ترتيبا منطقيا يلمسه السامع-٨
ومترابط مما ينبئ عن ثقة بالنفس وقدرة على مواجهـة    ،  التحدث بشكل متصل   -٩

  .اآلخرين
  . إلقاء خطبة قصرية مكتملة العناصر-١٠
  ٣٦.  هاتفي مع أحد الناطقني بالعربية إدارة حوار-١١

  
 كيف تقيم األداء الشفهي لطالبك ؟

، انطالقاً من أنّ األصل يف الكالم أنه لغة منطوقة للتعبري عن أفكـار ذهنيـة              
 :فيمكن اعتماد اجلدول املقترح التايل لتقييم األداء الشفهي

   ٪٥٠       وصول الرسالة 
    ٪٢٠        الطالقة

    ٪١٠       سالمة النطق
                                      

  ١٧١ - ١٧٠ص ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة:  انظر - ) ٣٦(



  اءاتـإض
 

  ٢١٩

    ٪١٠         القواعد
    ٪١٠       ثراء املفردات

  
  :توجيهات لتدريس الكالم

 .االتصال احلقيقي ما أمكن  •
 .يعرض الطالب ملواقف حقيقية ما أمكن •
 .دروس الكالم ال يلزم أن تكون يف الفصل الدراسي •
 .ودون علم الطالب، ميكن استضافة ضيوف داخل الفصل بالتنسيق مع املعلم •
ودون علم ، الت خارج الصف وداخله بتنسيق مع املعلمميكن اصطناع مقاب •

 .الطالب
 .ميكن الذهاب مع الطالب إىل األماكن الفعلية اليت يراد احلديث عنها •
 .يوزع الطالب إىل جمموعات صغرية لزيادة فرصة احلديث من كل طالب •
 .ومما يرغبون احلديث حولَها، ختتار موضوعات للكالم من اهتمام الطالب •
 .ى تنمية مهارة احلديث لديهم أكثر من زيادة معلوماِتهم ومعارفهمحيرص عل •
ختتار موضوعات حية واقعية مثل نشرات األخبار والتقارير الصحافية والتعليق  •

 .عليها
ومثل . وال تنقصهم املعلومات عنه، ختتار موضوعات الكالم مما يعرفه الطالب •

 )التعبري احلر ( الكالم يف ذلك الكتابة العقلية 
 .يشجع الطالب على احلديث والطالقة بال خوف وال خجل •
 .والسيما إذا وصلت الرسالة وفهم املراد منها، ال يقاطع الطالب للتصحيح •



  اءاتـإض
 

  ٢٢٠

فإن دروس الكتاب املقرر وتدريباته تعد معيارا يضبط للمعلّم املفردات ، وأخريا •
 ذلك فهي ومع، مما جيعل عملية تعلم اللغة متدرجة وسهلة، والتراكيب اهلدف

جمرد مفتاح يسري على جه املعلم إىل تقدمي املزيد من الدروس والتدريبات 
 .والسيما االتصال احلقيقي احلي، مبا خيدم اجلانب االتصايل للغة، الشفهية احلية

 
وعليه أن يوظفها توظيفا ، فاحلوار مثال ميد املعلم باملفردات وبالتراكيب املستهدفة

 ليتم احلوار بينهم بعد تقمص شخصيات ما أورده صاحب حقيقيا حيا مع طالبه؛
كتعريف الطالب بنفسه وبدولته ، وفيما ميثّل حقيقة لديهم، الكتاب باحلوار فيما خيصهم

  .وبعائلته ومبا حيب وغري ذلك مما يدور يف فلك ما تعلموه من املفردات والتراكيب
  

عام ؟ الطعام على أين الط: ( وهكذا يف إجراء التدريبات؛ فالتدريب مثال
على املعلم بعد إاء تدريب الكتاب أن ينقلهم إىل إجرائه حيا واقعا ملا ، ...)املائدة

كأن يضع ، بل قد يبدأ املعلم مبا يعرفونه ومبا ميثل هلم واقعا حيا، يعرفونه أو يشاهدونه
، لكوقلمه على احلقيبة دون أن يشعرهم بذ، ونظارته على املنضدة، كتابه على األرض

وقالوا مثال ، فإذا أجابوه، مثّ يتظاهر أمامهم بأنه يبحث عنها ويسأهلم عنها واحدا واحدا
  .وهكذا... النظارة على املنضدة، نعم، يعيد هو ذلك، على املنضدة

  
  ملاذا ينصح باالتصال احلقيقي ؟ 

  .االتصال احلقيقي هو الغاية الكربى من تعلم اللغة •
  .قيقية أكثرالدارس يتعلم من املواقف احل •
  .ويرى مثرة تعلمه حيا وواقعا، الدارس ينغمس يف اللغة •



  اءاتـإض
 

  ٢٢١

٣٧درس تطبيقي يف الكالم   
ريبدن: التكَما يف اِملثالي ،ميِلكز عم ِل اِحلواربادت. 

 

  
  ٣٨.  تبادل احلوار مع زميلك كما يف املثالني:إجراء التدريب

  :إجراء التدريب
  .لطالب إغالق الكتباطلب من ا 

                                      
 .الوحدة الثالثة عشرة) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر - ) ٣٧(
 .الوحدة الثالثة عشرة) ١(املعلم ، لعربية بني يديكا:  انظر - ) ٣٨(



  اءاتـإض
 

  ٢٢٢

  .املثالني على السبورة/اكتب املثال 
  .اطلب من الطالب االستماع وأد املثال مرة واحدة 
  .أد املثال، واطلب من الطالب اإلعادة مجاعياً بعدك 
  .اختر طالبني ألداء املثال 
  ).١(اختر طالبني ألداء احلوار الثاين يف رقم  
  .رة طالبنياستمر بالطريقة السابقة، واختر يف كل م 
  .اطلب من الطالب أداء احلوار ثنائياً والكتب مفتوحة 
  .شجع بعض الطالب على أداء احلوار ثنائياً أمام زمالئهم مشافهة 

  



  اءاتـإض
 

  ٢٢٣

   تدريس مهارة القراءة
  

. إىل مدلوالتـه  ) احلروف(القراءة هي حتويل النظام اللغوي من الرموز املرئية         
ق احلروف؛ وإال ألصـبح معظـم العـرب         وهذا يعين أن مفهوم القراءة ليس إجادة نط       

  .جييدون اللغة الفارسية واألردية ألم يستطيعون قراءة حروفها
   

وتعد القراءة مصدرا أساسيا لتعلم اللغة العربية للطالب خارج الصف، وهي           
 -وينبغي أن تقدم القراءة للطالب املبتـدئ   . مهارة حتتاج إىل تدريبات خاصة ومتنوعة     

، انطالقاً من مستوى احلـرف    ،  بالتدرج - تعلم اللغة العربية من قبل     الذي مل يسبق له   
مث اجلملة املركبة مث قراءة     ) فعل وفاعل غالباً    / مبتدأ وخرب   ( فالكلمة، فاجلملة البسيطة    

  .مث قراءة النصوص الطويلة، الفقرة
  

يف املرحلة األوىل من تعليم مهارة القراءة، ال بد أن نضع يف حسباننا بعـض   
ويف هذه املرحلة ترتبط صعوبات القراءة      . وبات املتوقعة اليت قد يواجهها الطالب     الصع

ومن بني الصعوبات املتوقعة يف هذا اـال        . بتعلم األصوات خاصة يف القراءة اجلهرية     
عدم التمييز بني احلركات الطويلة والقصرية، وكذلك احلروف اليت ترد أحياناً صوائت            

  ).ي+و(وأخرى صوامت 
  

 :يات القراءةمستو
 :هناك مستويان للقراءة

   :ويتضمن عدداً من املراحل:  مستوى آيلّ �



  اءاتـإض
 

  ٢٢٤

o      وما يقابلـها مـن     ) احلروف وعالمات الترقيم  (الربط بني الرموز املكتوبة
  ).مرحلة اهلجاء(أصوات 

o اية املفردات واجلمل واألفكار املتكاملةإدراك بداية و .  
o الوصول لسرعة قراءة مناسبة حسب األغراض  
o             يف القراءة اجلهرية، دقة النطق ومتثيل املعىن تبعا لعالمات الترقيم، ومعـاين

  .النص
أثبتت بعض األحباث، أن اإلنسان عندما يقرأ، تقوم قدراته البـصرية           

 رسالة الكاتب مـن أشـكال       واستبناط املعاين   جتيمع بعميلة والذهينة
 . الكلمات بوصفها وحدات متكاملة عوضاً عن جي احلروف

o كتبت خطأ )  واستبناط - جتيمع   - بعميلة –والذهينة  (الكلمات  : حظ ال ،
ومع ذلك فأغلب القراء يقرؤوا صـحيحة دون أن ينتبـهوا إىل اخلطـأ              

يف . وإمنا يقرؤون صورا للكلمـات    ، املطبعي فيها؛ ألم ال يقرؤون جيا     
مرحلة متقدمة من القراءة يلتقط العقل الكلمات على شكل صور ولـيس            

  .ل حروفعلى شك
  :ويشمل، وهو اهلدف من القراءة: املستوى العقلي �

o فهم املعىن الداليل للكلمات واجلمل.  
o  القدرة على استخراج معاين الكلمات من داخل النص، أو من خارجه

  ..).عن طريق املعاجم مثالً(
o حتديد املعىن العام واألفكار الرئيسة.  
o البعيد لرسالة الكاتبفهم املعىن املباشر القريب واملعىن غري املباشر .   
o حماكمة احملتوى. 



  اءاتـإض
 

  ٢٢٥

  :والقراءة تعليميا نوعان 
  .القراءة املكثفة –أوال 

القراءة املكثفة تنمي قدرات الطالب على الفهم التفصيلي ملا يقـرؤه، وتنمـي             
قدرته على القراءة اجلهرية، وإجادة نطق األصوات والكلمات، وكذلك السرعة، وفهم           

  .رياتمعاين الكلمات والتعب
  

  :والقراءة املكثّفة نوعان
  :السرية/  القراءة الصامتة – ١

يف القراءة الصامتة يوجه املعلم الطالب إىل أن يقرؤوا بأعينهم فقط، مث يناقشهم 
كما ). والفهم الضمين يف املرحلة املتقدمة(للوصول إىل معاين املفردات، والفهم العام 
  .مع االهتمام بفهم ما يقرؤون، القراءةحيرص املعلم على تدريب طالبه على سرعة 

  
  : القراءة اجلهرية– ٢

وبعد أن حيقّقوا   ،   أما القراءة اجلهرية فيبدأ ا الطالب بعد القراءة السرية        
يقرأ الطالب جهرا ليحققوا اهلـدف      ، وهو فهم املقروء  ، اهلدف األساس من القراءة   

ي أن حياكي التالميذ منوذجـاً      األساس من القراءة اجلهرية؛ وهو صحة القراءة، وينبغ       
درب التالميذ على النطق    ). إن وجد (مثالياً، قد يكون بصوت املعلم، أو من شريط         

الصحيح، وعاجل املشكالت الصوتية حاملا تظهر لديهم، وجيـب أن تراعـي األداء             
 املعرب، ووجه انتباههم إىل خطأ القراءة ذات الوترية الواحدة، اليت ال تضع املعـاين يف        

  .اعتبارها، وشجع الطالب بعد فهمهم للجمل أو النصوص على القراءة السريعة



  اءاتـإض
 

  ٢٢٦

ولتحقيق هذا اهلدف البد من     ،   اهلدف األساسي من القراءة هو فهم املقروء      
حنول القراءة إىل جهريـة؛  ، فإذا وجد وقت بعد فهم املقروء   ، أن تكون القراءة سرية   

  .وهو صحة القراءة، لنحقق اهلدف الثاين
فـسيحول القـراءة إىل     ، ا اختل عند املعلم هذا التوازن بني األهداف       وإذ

فإجادة النطق  . جهرية يف أغلب الدرس فيحقق اهلدف الثاين ويضيع اهلدف األساس         
  .وإجادة اإلعراب له عنصر التراكيب حيققه، له عنصر األصوات حيققه

  
  .  القراءة املوسعة–ثانيا 

ويطالعها الطالب خـارج    ، اءة نصوص طويلة  أما القراءة املوسعة فتعتمد على قر     
الصف بتوجيه من املعلم، وتناقش أهم أفكارها داخل الصف، لتعميق الفهم؛ وبذا تأخذ             
القراءة املوسعة بيد الطالب، ليعتمد على نفسه يف اختيار ما يريد من كتب عربية، تقـع                

  .داخل دائرة اهتمامه
  : وباختصار هذه مسات كلّ من النوعني

 :كثفةقراءة م
 .يدرسها الطالب يف الصف 
  .عادة ال تكون نصوصها طويلة 
 . جيب على القارئ أن يفهم النص فهماً دقيقاً 
 .وجييد قراءته، ويعرف تراكيبه، حييط بدالالت مفرداته 
 .تقرأ سرا وجهرا 
 .هناك حتكم دقيق مبا حتويه من مفردات وتراكيب 



  اءاتـإض
 

  ٢٢٧

هاء بقراءة النصوص الطويلة تكون متدرجة بدءا من معرفة الرموز الكتابية وانت 
 .نسبيا

 .موادها ونصوصها مصطنعة 
  .ينبغي للمعلم أن يعرف اجلديد فيها من املفردات والتراكيب ليتم التركيز عليه 

  
  :قراءة موسعة

 .يقرؤها الطالب عادة خارج الصف بتوجيه من املعلم 
 .يتم مناقشة أهم أفكارها داخل الصف 
 .ويكتفى بالفهم العام لَها، يبهاال يلزم فهم مجيع مفرداا وتراك 
 .تقرأ سرا غالبا 
 .نصوصها طويلة غالبا 
  .أو أصلية معدلة غالبا، موادها ونصوصها أصلية 

  
  وسردنا هذه الفروق بينهما ؟، ِلم ركزنا على الفروق بني املكثفة واملوسعة

أمـا  ، والطالب مطالب ِبهـا   ، ليعرف املعلم والطالب أن املكثفة داخل املنهج      
  .ولذا فالطالب غري مطالب بتفاصيلها، وسعة فهي خارج املنهجامل

  
حيث وضع يف الكتاب الثاين     ) العربية بني يديك  (ولقد مررنا بتجربة مع كتاب      

ويف الكتاب الثالث يف آخر كل وحدة قراءة        ، )موسعة  ( يف آخر كل وحدة قراءة حرة       
  .واحلرة واملوسعة مبعىن واحد هنا، موسعة

  



  اءاتـإض
 

  ٢٢٨

تعاملوا مع هذه القراءة احلرة املوسعة كمـا        ، قبل الطالب ، منيوكثري من املعل  
وذلك دليل على نقص خربم يف تعليم اللغـات فخلطـوا بـني             ، يتعاملون مع املكثفة  

ومل ، النوعني وسبب ذلك صعوبات لدى الطالب لكثرة املفردات والتراكيب اليت فيهـا       
هم الفكرة العامة واألفكار الرئيـسية      بل بف ، يعرفوا بأم غري مطالبني مبا فيها من تفصيل       

  . دون الوقوف على فرادى املفردات والتراكيب
  

وجاء حكم هذا النوع من املعلمني على النصوص بأا صعبة وفوق مـستوى             
وجعل الطـالب   ، الطالب؛ وعدم متييزهم بني املكثفة واملوسعة سبب هلم هذه املشكلة         

صعب وكثري؛ ألنّ من أعد املوسـعة مل        وهذا  . حياولون معرفة كل مفردة وكل تركيب     
فكيف يطالبون بتفاصيل   ، ومل يكتبها هلم  ،  مستوى الطالب  - يف الغالب    –يكن يف باله    

  .ما وضع خارج منهجهم مما ال يتفق مع مبدأ  التدرج يف عرض املادة اللغوية
  

وقد ضبط كل مـا     ، وباختصار فاملكثفة وضعت مناسبة ملستوى الطالب     
بـل هـي يف     ، ملوسعة فليس بالضرورة أن تكون على مستوى الطـالب        أما ا ، فيها

وأحيلوا إليها لتدريبهم على القـراءة وسـرعتها والتقـاط          ، الغالب فوق مستواهم  
  .األفكار الرئيسية للنصوص دون التوقف عند كل جزئية لفهمها

  
ونطقها نطقا صحيحاً يف    ، إنّ تعليم القراءة يشمل معرفة احلروف ورموزها      

ولكن الطرق التقليدية تغفل عادة هدف القراءة       . واستيعاب ما يقرأ وفهمه   ،  جهرية قراءة
إىل جانب اإلملـام باسـتراتيجيات      ، أال وهو استيعاب املقروء وفهمه    ، ومثرتـها، األهم

ومـن مث   ، القراءة وأنواعها؛ من صامتة ومسحية وخاطفة وفاحصة وأساليب كلّ منـها          



  اءاتـإض
 

  ٢٢٩

، دية إىل درس يف األصوات وصحة النطـق واإلعـراب         حتولت القراءة يف الطرق التقلي    
وبسبب هذا التركيز يغفل القارئ عن فهم ما يقرأ واستيعابه؛ ألن ذهنـه منـصرف إىل                

ويبدو أنّ القائمني على أمر تعليم العربية مـن غـري           . من نطق وإعراب  ، الصحة اللغوية 
وأنّ ،  عامة وأخرى خاصة   ال يعرفون أنّ للقراءة أهدافا    ، املتخصصني بعلم اللغة التطبيقي   

  .ولكلّ منها أساليبه، القراءة للمتعة ختتلف عن القراءة للدراسة والعمل
  

  مراحل القراءة املكثفة
  :للقراءة املكثفة ثالث مراحل هي

، يتم التمهيد لدرس القـراءة اجلديـد      ، ويف هذه املرحلة  : ما قبل القراءة   – ١
إجابة الطـالب ألسـئلة   : والثانية،  للنص مناقشة الصور املصاحبة  : األوىل: بطريقتني

  .اليت تسبق النص) فكر يف اإلجابة عن األسئلة التالية(
، حيث يقوم الطالب بقراءة النص سـراً دون صـوت         : القراءة الصامتة  – ٢

  .بغرض الفهم واالستيعاب
، وفيها يقوم الطالب حبل تدريبات االستيعاب واملفردات      : ما بعد القراءة   – ٣

  .قراءة الطالب اجلهرية للنصباإلضافة ل
 :أسس اختيار نصوص القراءة

 .أن تكون املادة القرائية جذابة وشيقة 
 .أن تكون مناسبة ملستوى الدارسني اللغوي 
 .أن تكون مناسبة ملستوى الدارسني الثقايف 
 .أن تكون مناسبة ملستوى الدارسني العمري 
  .أن تليب حاجات الدارسني 



  اءاتـإض
 

  ٢٣٠

 : القراءةاملواطن اليت تصب يف مهارة
o ًيف األصوات يقرأ الطالب أحيانا. 
o ًيف احلوارات يقرأ الطالب أحيانا. 
o يف كثري من التدريبات يقرأ الطالب. 
o نصوص فهم املقروء. 
 

 :فروع القراءة وأهدافها
o   الربط بني املرسـوم ونطقـه       : اهلدف األساسي ، مهارة القراءة اآللية /

 .قراءته
o فهم املقروء: سياهلدف األسا، مهارة القراءة العقلية. 
o فهم املقروء: اهلدف األساسي، مهارة القراءة السرية. 
o صحة القراءة/ إجادة النطق: اهلدف األساسي، مهارة القراءة اجلهرية. 

  
  :جماالت مهارات القراءة

 .ربط الرموز الصوتية باملكتوبة بسهولة ويسر -١
 .قراءة النص من اليمني إىل اليسار بشكل سهل ومريح -٢
ومراعاة حركات اإلعـراب    ، إخراج احلروف إخراجا صحيحا   دقة النطق و   -٣

 .عند القراءة اجلهرية
 .حتليل النص املقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بينها -٤
واالحتفاظ ِبها حية يف ذهنـه فتـرة        ، متابعة ما يشتمل عليه النص من أفكار       -٥

 .القراءة



  اءاتـإض
 

  ٢٣١

 .استنتاج املعىن العام من النص املقروء -٦
 . الرئيسية واألفكار الثانوية يف النص املقروءالتمييز بني األفكار -٧
 .التعرف على معاين املفردات اجلديدة من السياق -٨
 .الدقة يف احلركة الرجعية من آخر السطر إىل أول السطر الذي يليه -٩

 .متثيل املعىن والسرعة املناسبة عند القراءة  اجلهرية - ١٠
 ٣٩.اتلخيص األفكار اليت يشتمل عليها نص مقروء تلخيصا وافي - ١١

  
  :خطوات درس القراءة  املكثّفة

  .وتلق إجابام عليها، حي الطالب بتحية اإلسالم: التحية 
ورقـم  ، أو الـدرس  ، وعنوان الوحـدة  ، اكتب التاريخ : إعداد السبورة  

  .الصفحة
أو ، ومراجعة الوحدة ، إن وجد ، وتشمل مراجعة الواجب املرتيل   : املراجعة 

واحملتـوى  ، واملهارات اللغويـة  تتضمن مراجعة العناصر    . الدرس السابق 
  .الثقايف

- إن وجدت    –ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للنص       : التمهيد للدرس  
مث اطرح عليهم األسئلة اليت تسبق الـنص؛ ليجيبـوا          ، عن طريق األسئلة  ، 

  . عنها مستعينني بالنص القرائي
 اختر من املفردات اجلديدة ما تعتقـد أن الطـالب ال          : املفردات اجلديدة  

ونـاقش  ، وسجلها علـى الـسبورة    ، يفهمون معانيها عن طريق السياق    
 .الطالب يف معانيها

                                      
  ١٧٢ - ١٧١ص  ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة: انظر - ) ٣٩(



  اءاتـإض
 

  ٢٣٢

للفهـم  ، دون صـوت  ، وجه الطالب لقراءة النص سراً    : القراءة الصامتة  
  .واالستيعاب

انتقل إىل تـدريبات    ، بعد القراءة الصامتة  : تدريبات االستيعاب واملفردات   
  .االستيعاب واملفردات

  .لقراءة أجزاء من النص قراءة جهرية،  اختر بعض الطالب:القراءة اجلهرية 
  .انتقل إىل بقية تدريبات الدرس: بقية تدريبات الدرس 
 .كلف الطالب بواجب مرتيل 

 
  :املوسعة/ خطوات درس القراءة احلرة 

وال تتطرق  ، حتببهم يف قراءته  ، أعط الطالب فكرة عامة عن موضوع النص       
  .إىل التفاصيل

وشجعهم علـى   ، وحل التدريبات ،  قراءة النص يف البيت    وجه الطالب إىل   
  .إذا واجهوا مشكالت يف الفهم، استخدام معجم عريب

واعمل على  ، اسأل الطالب عن الصعوبات اليت واجهوها     ، يف حصة القراءة   
  .تذليلها

  .اطلب من الطالب حل تدريبات االستيعاب واملفردات يف الصف 
  .صشجع الطالب على تلخيص أجزاء من الن 
اختر بعض الطالب لقراءة فقرات النص قراءة جهرية، كلّ طالـب يقـرأ              

  .فقرة واحدة
  

  



  اءاتـإض
 

  ٢٣٣

 : مشكلة البطء يف القراءة 
بتحريك الشفتني عند ( تعد من عالمات الضعف يف هذه املهارة ومن عالماا 

القراءة ، التراجع البصري ، التثبيت البصري ، التراخي بني كل مدى بصري والذي يليه  
وكثرياً ما تكون هذه املشكلة منقولة من جتربة التعلم األوىل اليت تلقاها املتعلم عند ). إخل

  .تعلم اللغة األم
  

  نشاطات لعالج البطء القرائي
تساعد مثل هذه التدريبات يف زيادة السرعة : تدريبات توسيع املدى البصري

د الكلمات اليت ويقصد باملدى البصري كمية أو عد. والتخلي عن العادات القدمية
   :ومن الوسائل املعينة لتوسيع املدى البصري . تلتقطها العني من نظرة واحدة

ويستدعي . تتم جبعل الدارسني يقرؤون حتت ضغط الوقت: القراءة املوقتة �
ومن املتوقع أن يعني حتديد وقت . حتقيق ذلك معرفة الوقت املالئم إلاء القراءة

   .زيادة املدى البصري ومن مث سرعة القراءةالقراءة يف حتفيز الطالب على 

وهي بطاقات ورقية يكتب عليها كلمة أو جمموعة  : البطاقات الومضية �
ويتوقع . كلمات تعرض على الطالب بلمحة وجيزة مث يطلب منهم ذكر حمتواها

   .من هذا التدريب أن يدرب العني على سرعة االلتقاط وتوسيع املدى البصري

راج معلومة أو معلومات حمددة، أو القراءة بغرض حتديد القراءة بغرض استخ �
 .الفكرة أو األفكار الرئيسية 

  



  اءاتـإض
 

  ٢٣٤

  :توجيهات لتدريس القراءة
  .تنبه إىل أن اهلدف األساسي للقراءة هو فهم املقروء 
  .اهلدف األساسي للقراءة اآللية هو القدرة على جي احلروف والكلمات 
  . القراءةاهلدف األساسي للقراءة اجلهرية هو صحة 
ال جتعل صحة القراءة هدفاً أساسياً يف غري القراءة اجلهرية اليت تعترب ثانوية؛              

وصحة اإلعراب هدف   ، فصحة القراءة يف نطق األصوات لعنصر األصوات      
  .التراكيب والقواعد

  .عود طالبك على سرعة القراءة مع التفكري يف معىن ما يقرؤون 
  .هريةاألصل يف القراءة أن تكون سرية ال ج 
وإذا وجد وقتا بعد ذلك للقراءة      ، يبدأ بالقراءة السرية وتدريباا االستيعابية     

  .اجلهرية تقرأ
ألنّ فهم املقروء   ، ال تقدم هلم يف القراءة غري اآللية موضوعات يعرفوا متاماً          

ومثل ، بل من معلومام السابقة   ، ال يتحقق باإلجابة عن أسئلة االستيعاب     
 . الستماعالقراءة يف ذلك ا

  .حاول معاجلة مشكلة بطء القراءة لدى طالبك 
  



  اءاتـإض
 

  ٢٣٥

  ٤٠ يف القراءةدرس تطبيقي 

  
  ٤١  ). rrrr(  أو   ) aaaa(  ثُم ضع عالمةَ ، ِاقْرِأ الِفقْرةَ: إجراء التدريب

 .اطلب من الطالب أن يقرؤوا النص سرا 
  .أعطهم وقتا كافيا للقراءة 
  .اطلب منهم اإلجابة عن األسئلة واحدا واحدا شفهيا 

                                      
 .الوحدة الثالثة عشرة) ١(الطالب ، العربية بني يديك:  انظر - ) ٤٠(
 .الوحدة الثالثة عشرة) ١(الطالب ، العربية بني يديك:  انظر - ) ٤١(

ريبدةَ:  التِأ الِفقْرةَ ، ِاقْرالمع عض ثُم  )a (   أو  )r.(   
سرته على  جميلٌ قاِدم ِللْعمرِة هو وأُ    . جميلٌ طَبيب سوداِني قاِدم ِمن السوداِن إىل السعوِديةِ       

. وحقيبةً صغريةً يف مطاِر جدةَ، فَقَد جميلٌ حقيبةً كَبريةً. ٤٣٤الرحلَةُ رقْم   ، طاِئرةِِ اخلُطوطِِ السعوِديةِ  
جميـلٌ مـع    تكَلّم  . ويف احلَقيبِة الصغريِة كُتب وتذاِكر    ، يف احلَقيبِة الكَبريِة مالبسه ومالِبس األسرةِ     

. ومعها احلَقيبةَ الـصغريةَ   ، أحضر املُوظَّف احلَقيبةَ الكَبريةَ   . وانتظَر يف املَطاِر ثَالثَ ساعاتٍ    ، املُوظَِّف
هو سعيد  . وأَقام مع اُألسرِة يف فُندٍق قَريٍب ِمن املَسِجِد احلَراِم شهراً         ، ذَهب جميلٌ واُألسرةُ إىل مكَّةَ    

  .واُألسرةُ سعيدةٌ أيضاً
 :أجب 

 .             جميلٌ مهنِدس سوداِني– ١ )  (   .           ِانتظَر يف املَطاِر أربع ساعاٍت– ٦ (    )

  .            يا جميلٌ قاِدم ِمن ماليز– ٢ (    )  .    أقام جميلٌ يف فُندٍق قَريٍب ِمن مكَّةَ– ٧ (    )

  .             سافَر جميلٌ مع أُسرِتِه– ٣ (    )  .           أقامِت اُألسرةُ يف مكَّةَ شهراً– ٨ (    )

  .           فَقَد جميلٌ حقيبةً واِحدةً– ٤ (    )  .           اُألسرةُ قاِدمةٌ ِللزيارِة والعمرِة– ٩ (    )

.             فَقَد جميلٌ احلَقيبةَ يف مكَّةَ– ١٠    )(    .    فَقَد جميلٌ تذاِكر وكُتباً ومالِبس– ٥ (    )



  اءاتـإض
 

  ٢٣٦

اطلب منهم اإلجابة عن األسئلة واحدا واحدا بوضع عالمة صحيح أو خطـأ              
  .كتابيا

  .وصوب أخطاءهم، اطلب من كل طالب أن يقرأ النص جهرا 
  .عودهم على القراءة السريعة مبا يناسب مستواهم 



  اءاتـإض
 

  ٢٣٧

   تدريس مهارة الكتابة
  

وتأيت مهـارة الكتابـة     .  األفكار الذهنية إىل رموز مكتوبة     هي حتويل : الكتابة
وللكتابة ثـالث   . متأخرة حبسب ترتيبها بني بقية املهارات؛ فهي تأيت بعد مهارة القراءة          

  :مراحل
 :التدريب على رسم احلروف: املرحلة األوىل

اخلاصة برسم حروف اللغـة العربيـة،       ) احلركية(وحيتوي على املهارات اآللية     
ويقصد باملهارات اآللية يف الكتابة العربية، النواحي       . فة التهجئة، والترقيم يف العربية    ومعر

  :الشكلية الثابتة يف لغة الكتابة؛ مثل
o الكتابة من اليمني إىل اليسار ومن فوق إىل حتت.  
o رسم احلروف وأشكاِلها . 
o جتريد احلرف، واملد، والتنوين، والشدة. 
o ) والتاء املفتوحة واملربوطةالقمرية) ال(الشمسية، و) ال ،. 
o احلروف اليت تكتب وال تنطق، واحلروف اليت تنطق وال تكتب. 
o اهلمزات....  
o  أي وضع احلركات القصرية على احلروف( الضبط بالشكل(.   
o احلروف اليت يتصل بعضها ببعض.   
o تلك اليت تتصل حبروف سابقة لَها، وال تتصل حبروف الحقة.  
o ايتهرسم احلركات فوق احلرف، أ و حتته، أو يف.   
o رسم مهزات القطع والوصل أو عدم رمسها . 
o عالمات الترقيم.  



  اءاتـإض
 

  ٢٣٨

وهذه العناصر وإن كان بعضها ال ميس جوهر اللغة كثرياً، إال أـا مهمـة يف                
 لبـساً، أو غموضـاً يف       - أحياناً   -إخراج الشكل العام ملا يكتب، وقد حيدث إسقاطها       

  . املعىن
بغي البدء باجلانب اآليل تدرجيياً، مث التوسع رويـداً         عند عرض مهارة الكتابة ين    

  .رويداً، وذلك ملساعدة الطالب على تعرف الشكل املكتوب للكلمة العربية
  

 أن يقوموا بذلك حتت إشرافك - عندما يبدأ طالبك يف عملية النسخ- ينبغي
وليس ،  املقدماملباشر، وينبغي أن يقلدوا منوذجاً أمامهم، وأن ينظروا دائماً إىل النموذج

ومن أهم . إىل ما كتبوه على طراز النموذج حىت ال يتأثروا بالطريقة اليت نسخوه ا
  .الوضوح واجلمال، والتناسق، والسرعة النسبية: معايري احلكم على حسن اخلط

  
من املفيد أن يبدأ تعليم الكتابة من خالل املواد اللغوية، اليت سبق للطالـب أن               

ومن املفيد يف هذا الصدد أن يقوم تنظيم املادة، ويتناسب حمتواها           . أهااستمع إليها، أو قر   
فعندما يشعر الطالب أن ما مسعه، أو قرأه، أو قالـه، يـستطيع             . مع ما يف ذهن الطالب    

والتدرج أمر مهم يف تعليم املهـارات     . كتابته، فإن ذلك يعطيه دافعاً أكرب للتعلم والتقدم       
أن يبدأ الطالب بنسخ بعض احلروف، مث ينـسخ بعـض        الكتابية للطالب؛ فمن األفضل     

  .الكلمات، مث بكتابة اجلمل القصرية
  :التعبري املقيد/ املرحلة الثانية 

 
        وهذه هي مرحلة   ،  مرحلة وسطى تربط بني مرحلة رسم احلروف والتعبري احلر

  ...وصف الصور: التعبري املقيد أو املوجه، ومن تطبيقاته



  اءاتـإض
 

  ٢٣٩

 :عبري احلرالت/ املرحلة الثالثة 
يترك للطالب فرصة أن حيول أفكاره الذهنية إىل لغة مكتوبة تعرب بوضوح عمـا              

الكتابة حول اإلجـازات    : ومن أمثلته .  وهذه مرحلة عقلية  ، يريد قوله، مع احترام رأيه    
  ...وما يفعل فيها

  
ويطلب من الطالب الكتابة يف موضوعات      . وهناك تعبري كتايب متقدم كتابة فنية     

 املعلومات الكافية عنها ؛ ألننا ال دف إىل معرفة حصيلتهم من املعلومات ، وإمنا               لديهم
  .كما مر، دف إىل تدريبهم على أن يصوغوها مكتوبة بطريقة صحيحة

  
عند عرض مهارة الكتابة، ينبغي البدء باجلانب اآليل تدرجيياً، مث التوسع رويـداً               

. عرف على الشكل املكتوب للكلمة العربيـة      رويداً، وذلك إلشباع رغبة الطالب يف الت      
، وبعد هذه املرحلة األولية ينبغي البدء تدرجييا بتعليم الكتابة يف شقها الثاين اإلبـداعي             

وتقصر اهتمامها على الشق    ، ولكن كثريا من الطرق القدمية والتقليدية تغفل هذا اجلانب        
هتمام بالشقني معـاً؛ بـدءا      فاألصل اال ، ويف هذا خلل ظاهر   ، األول اآليل من الكتابة   

  .وانتهاًء باإلبداعي، باآليل
  

  :ومن جماالت مهارات الكتابة
  .مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة . ١
  .سرعة الكتابة وسالمتها من األخطاء . ٢
وتناسـق الكلمـات يف     ، مراعاة التناسب بني احلروف طوال واتـساعا       . ٣

  .أوضاعها وأبعادها
  .تلخيصاً كتابياً صحيحاً ووافياتلخيص موضوع يقرؤه  . ٤



  اءاتـإض
 

  ٢٤٠

  . استيفاء العناصر األساسية عند كتابة خطاب . ٥
  .ترمجة أفكاره يف فقرات مستعمالً املفردات والتراكيب املناسبة . ٦
  . صياغة رسالة يرسلها إىل صديق يف مناسبة اجتماعية معينة . ٧
وكتابته خبط  ، وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معني وصفاً دقيقا          . ٨

  ٤٢.ءمقرو
  

فمـا دور   ، يف مهاريت الكالم والكتابة يدرب الطالب على الكالم والكتابة        
  ؟املعارف واملعلومات

  
األصل أن يكون التركيز على كيفية عرض الطالب للمعلومات شفويا أو 

ال كمية املعلومات؛ لذلك ينصح املعلم ومعد الكتاب بأن ال يطلبوا من الطالب ، كتابيا
 يف موضوع تنقصهم فيه املعرفة واملعلومات؛ ألن التعثر الذي حيصل احلديث أو الكتابة

وباختصار فنحن . هلم سيكون بسبب نقص املعلومة ال بسبب ضعف الكفاية اللغوية
  .ال كمية املعلومات، نقيس املقدرة اللغوية والكفاية اللغوية

  
هاتـان  ف، ينبغي أال تكون موضوعات القراءة واالستماع سهلة جداً       ، وباملقابل

فإذا وضعنا نصاً لالستماع أو للقراءة      ، املهارتان على عكس ما مضى يف مهاريت اإلنتاج       
فقـد  ، مث سألناه أسئلة اسـتيعابية    ، حول موضوع سهل جدا يعرفه الطالب من خرباته       

وهنا ال يتحقق اهلدف    ، بل من خربته وذاكرته   ، ال من فهمه للمسموع أو املقروء     ، جييبنا

                                      
  ١٧٣ - ١٧٢ص  ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم اللغة: انظر  - ) ٤٢(



  اءاتـإض
 

  ٢٤١

ولكن ميكن أن يكون هذا السهل صـاحلاً إذا مل تكـن            ، و املقروء من النص املسموع أ   
  .أو كان يف النص حوار وتصحيح، األسئلة مباشرة

  
 كيف تقيم األداء الكتايب لطالبك ؟

 من أنّ األصل يف الكتابة  أنه حتويل الفكر إىل لغة مكتوبة حتمل املعاين انطالقاً
داء هذا اهلدف بالدرجة األوىل وليس اهلدف؛ لذلك جيب أن يعتمد التقييم على مدى أ

  .جودة الرسم
 

  : وميكن اعتماد اجلدول املقترح التايل لتقييم النصوص املكتوبة
  

   ٪٧٠  وضوح األفكار و ثراؤها
   ٪١٠  القواعد

   ٪١٠  اإلمالء وعالمات الترقيم
    ٪٥  جودة اخلط و إخراج النص

   ٪٥        ثراء املفردات
  

  :واألخطاء الكتابية نوعان
مثل اخلطأ يف كتابة األلـف اللينـة يف   ،  أخطاء يشترك فيها أهل اللغة ومتعلموها    

، أو ما يكتب وال ينطـق    ، وكتابة ما ينطق وال يكتب    ، وكتابة اهلمزات املتوسطة  ، اآلخر
أو يف  ، مثل األخطاء الناجتة عن اخلطأ يف النطق      ، وأخطاء يغلب وقوعها من متعلمي اللغة     

  .مةعدم املعرفة ببنية الكل



  اءاتـإض
 

  ٢٤٢

 :معاجلة األخطاء الكتابية معتمد أساسا على املستوى اللغوي
o عند املبتدئني ال يعاجل يف أول الطريق إالّ اخلطأ يف رسم احلروف العادية. 
o أو عن نقص يف معرفة البنية ، إذا كان السبب ناجتا عن اخلطأ يف النطق

 .فعاجل السبب مبا يناسب املستوى اللغوي، التركيبية األساسية
o فاكتِف ، ا احتاج عالج اخلطأ إىل مرحلة متقدمة من املعرفة بقواعد اللغةإذ

 .بالتصحيح دون الشرح والتفصيل
o فاتركه مؤقتاً، وال يؤثر يف وصول الرسالة، إذا كان اخلطأ يف قاعدة شاذة. 
o  فاخلط ما قرئ(مجال اخلط ليس ضرورياً يف املرحلة املتقدمة.( 
o الَغ يف فإن اخلطأ الذي ال ، وعلى العمومبيعيق وصول رسالة الكاتب ال ي

  .وأما ما يعيق وصول الرسالة فإن تصحيحه ألزم، تصحيحه
  :توجيهات لتدريس الكتابة

، وجيب أن ينتهي االهتمام ِبها بعد السيطرة عليها، الكتابة اآللية مرحلة أولية •
 .لينتقل االهتمام إىل الكتابة العقلية

و وصول رسالة الكاتب؛ لذا ال ينصب اهتمام اهلدف األساسي للكتابة العقلية ه •
 .املعلم إىل الصحة اإلمالئية فقط

وال تنقصهم ، مما يعرفه الطالب) التعبري احلر ( اختر موضوعات الكتابة العقلية  •
 .ومثل الكتابة يف ذلك الكالم. املعلومات عنه

 



  اءاتـإض
 

  ٢٤٣

  ٤٣يف الكتابة درس تطبيقي 
 . مر بقلمك ):١( التدريب 

         ر     ر      رر     ر ر      •
  ز     ز     ز      ز     ز ز      •
  و     و     و      و      وو       •

 . مر بقلمك ):٢( التدريب 
       رأس    رأس    رأس    رأسرأس     •
     تركي   تركي   تركي   تركيتركي    •
      زينب   زينب   زينب   زينبزينب    •

 . انسخ )٣( التدريب 
 -- -       ---     ---     ---      ر    •
 -- -       ---     ---     --- ز         •
  -- -       - --     -- -     -- - و         •

 . انسخ )٤( التدريب 
 -- -       ---     -- -     -- - عزيز     •
 - --       -- -     -- -     -- - موز     •
 - --       - - -     - --     - -- رأس    •

  .ِلتصِبح كَِلمةً، ن احلُروِف ِصلْ بي )٥( التدريب 
 ……………… �  أ هـ ل     -١ •
 ……………… �   ج ب ا ل   -٢ •

                                      
 .الوحدة األوىل) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر  - ) ٤٣(



  اءاتـإض
 

  ٢٤٤

  . ِصف الصورٍة يف ثَالِث جمٍل )٦( التدريب 
• ١  -.......................................................  
• ٢  -.......................................................  
• ٣  -.......................................................  

  
 ٤٤: إجراء التدريبات
 . مر بقلمك )٢ - ١: ( إجراء التدريبني

 .الكلمات الثالث/ اقرأ احلروف الثالثة 
 .اطلب منهم اإلعادة بعدك 
 .الكلمات املكتوبة باللون اخلفيف/ مر بقلمك على احلروف : قل للطالب 
من أم يكتبون من اليمني إىل اليسار ومن األعلـى إىل           راقب طالبك، وتأكد     

  .األسفل
 

 . انسخ )٤ - ٣: ( إجراء التدريبني
 .الكلمات الثالث/ اطلب من الطالب قراءة احلروف الثالثة 
كل كلمة من الكلمـات الـثالث       / انسخ كل حرف من احلروف الثالثة       : قل 

 .أربع مرات
ليمني إىل اليسار، ومن األعلـى إىل       راقب طالبك، وتأكد من أم يكتبون من ا        

 .األسفل
  

                                      
 .الوحدة األوىل) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر  - ) ٤٤(



  اءاتـإض
 

  ٢٤٥

  .ِلتصِبح كَِلمةً،  ِصلْ بين احلُروِف ):٥( إجراء التدريب  
  .اطلب من الطالب وصل احلروف 
  .اطلب منهم قراءة الكلمات بعد ذلك 
  .راقب طالبك أثناء الكتابة 
  .صحح أخطاءهم أوالً بأول 
  . والكتب مغلقةاطلب منهم هجاء الكلمات السابقة فردياً، 

 
  .ِصف الصورٍة يف ثَالِث جمٍل ): ٦( إجراء التدريب  

إن كـانوا يف    ، وساعدهم باألسـئلة  ، وجه الطالب إىل وصف الصورة شفهيا      
  .حاجة إىل ذلك

  .لوصف الصورة شفهياً، اختر بعض الطالب 
  .اطلب من الطالب كتابة اجلمل، بعد أداء التدريب شفهياً 
  .وصحح إجابام، ماكنهممر على الطالب يف أ 
 .اختر بعض الطالب لقراءة ما كتبوه 



 

         

  

  

  الباب اخلامس
  

o تدريس املبتدئني 
o التدريبات اللغوية 
o ا من مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني 

  



  اءاتـإض
 

 

  تدريس املبتدئني
  

إنّ تدريس املبتدئني حيتاج إىل مهارات خاصة وقدر من املعرفة بعلم الـنفس؛             
ألن مقدار احلمـاس والدافعيـة      ، وهو ممتع شائق  ، بتدئني حيتاج إىل الصرب   والعمل مع امل  

حيث يتقـدمون   ، وخاصة لدى املبتدئني احلقيقيني   ، يكون لديهم يف أعلى مستوياته عادة     
لكن بعض املبتدئني قد تعوزهم الثقة بعد عدة حمـاوالت          . بسرعة ملحوظة ميكن قياسها   

ومن مث ميكن أن يصابوا باإلحباط بكل       ،  الومهيني ونقصد م املبتدئني  ، غري موفقة للتعلم  
  . سهولة

  
وهناك آخرون من املبتدئني لديهم أفكار راسخة حول الطريقة اليت يـودون            
تعلم اللغة ِبها؛ فمنهم على سبيل املثال من يعتقد أن حفظ املفردات كفيل أن يقوده إىل                

ماً أنهم ال يستطيعون تعلم اللغـة  كما أن كبار السن من املبتدئني حيسبون دائ    ، تعلم اللغة 
  . وهذا ليس حقيقياً، بالسرعة والكفاءة اللتني يتعلم ِبها الصغار

 سواًء أكانوا من الصغار أم من - معظم املتعلمني من املبتدئني يف صفوف اللغة
فهم حيتفظون باملعلومة لفترة حمدودة ،  تكون ذاكرم يف اللغة األجنبية ضعيفة- الكبار

ومن مث إذا أجريت . وهناك نسبة ضئيلة منهم لديها ذاكرة قوية، عدها ينسواوب، جداً
يف ، فمن األفضل أن تكتب اإلجابات باختصار على السبورة، تدريباً شفوياً مع إجاباته

املرحلة األوىل من تعليم اللغة ،خاصة إذا أردت من الطالب أداء التدريب كتابة فيما 
  .بعد



  اءاتـإض
 

  ٢٥٠

وأبرز هذه ، فية البدء مع املبتدئني يف تعلم اللغةتعددت االجتاهات يف كي
  :االجتاهات 
  

والذي يبدأ بتعليم حروف اهلجاء مع : االجتاه التقليدي القدمي  •
   .مث بكيفية كتابة هذه احلروف ووصلها لتكوين الكلمات، احلركات

 .املعتمد على البدء باحلوارات: واالجتاه احلديث  •
  

وهذا ، فلسفته وحججه واعتراضاته على اآلخرولكل واحد من هذين االجتاهني 
  :مثال لكيفية السري يف كال االجتاهني 

 : البدء باحلروف مث الكلمات -  ١
 ...أَ ِإ أُ أْ أٌ ٍإ أً    ب ِب ب ب ب ٍب باً

  ب  أ
  كسب  نبع  بدر  قرأ  سأل  أكل
  باب  قرب  بيت  بدأ  دأب  أخذ
  كتاب  كرب  بركة  صدأ  رأس  أسد

  كتب  ثبت  بشرة  مأل  فأس  أرنب
  سبأ  كأس  أدب

  

  عيب  حرب  باذجنان
  

  : البدء باحلوارات -  ٢
   وعليكم السالم – السالم عليكم - 
   امسي عمر -  ما امسك؟ - 



  اءاتـإض
 

  ٢٥١

  . أنا من مكة- من أين أنت ؟ - 
  . واحلمد هللا– خبري -  كيف حالك ؟ - 
  
 : فأصحاب االجتاه األول  �

o يرون البدء باجلزء مث التدرج إىل الكل.  
o ن ال يعرف ويتساءل كثري منهم عن إمكانية البدء باحلوار مع املبتدئني متاما مم

 -السالم عليكم : ويقولون كيف يعرف املتعلم احلوار مثل، حروف العربية
  وهو ال يعرف قراءة حروف املبادلة وال كتابتها ؟... وعليكم السالم

 : وأصحاب االجتاه الثاين  �
o األجزاء الحقاًول ملعرفةحيرون البدء بالكل مث الت .  
o ويرون أن أصل اللغة ال يرتبط بالقراءة والكتابة. 
o  ويرون أنّ أساس املشكلة لدى االجتاه األول يكمن يف ربطهم تعلم

وال يلزم ، اللغة بالرسم قراءة وكتابة؛ واحلوار يف أصله استماع فكالم
، خروترتيب القراءة والكتابة يف تعليم اللغة متأ، فيه النظر إىل املكتوب

، واإلنسان يكتسب لغته األم دون احلاجة إىل الرسم والقراءة والكتابة
 .وهكذا يبدأ تعلم اللغة الثانية أو األجنبية

o  ويرون أن من أسباب التصور اخلاطئ عن دور احلوار عدم إدراك    
والطريقة الصحيحة ، وظنوه يقرأ ليحفظ، الطريقة الصحيحة لتدريسه

ويتقمص شخصية ، س يف اللغة اهلدفهي اليت جتعل الدارس ينغم
ال جمرد سرد ، ويؤديه تلقائيا وعن وعي بالدور، أصحاب احلوار

 .حلفظه



  اءاتـإض
 

  ٢٥٢

o  ويرون أنّ من عيوب الطريقة القدمية: 
 .أنها تستغرق وقتاً طويالً قبل الدخول يف تعلم اللغة الفعلي �
وأن العدد الكبري من املفردات اليت جلبت لبيان كيف يكتب  �

يثقل كاهل ،  الكلمة ويف وسطها ويف آخرهااحلرف يف أول
 .املتعلم ومل تنب على مبدأ الشيوع

وأن الدارس ال يستفيد منها باعتبارها مفردات تعليمية ؛ حىت  �
وإن عرف معناها بالصور أو بغريها ؛ فإنه ال يستخدمها وال 

  .يدرب على استخدامها
رون كما ي، ومع مرور الزمن تنسى متاماً، فهي مفردات خاملة �

أن االجتاه الصحيح لتعليم اللغات احلية هو الذي يعتمد احلوار 
  .مدخالً لتعليم اللغة

  
  :وحنومها " القاعدة النورانية " و " القاعدة البغدادية " 

وهاتان القاعدتان وأمثاهلما تلتقيان إىل حد كبري مع االجتاه األول الذي يبدأ 
راءة والكتابة يف الكتاتيب وحلقات تعليم وتستخدمان غالباً للق، باحلروف مث بالكلمات

ولكن من تعلم ما قد جييد تالوة ، ودورمها يف هذا التعليم ال بأس به، القرآن الكرمي
، فهما علمتا القراءة ومل تعلما اللغة، ولكنه قد ال يعرف العربية، القرآن الكرمي بل حفظه

القرآن وفهم معناه بعد تعلم ولو تعلم أصحاا بالطريقة الصحيحة جلمعوا بني قراءة 
  . اللغة

 كنقص القادرين على التمام  ومل أر يف عيوب الناس عيبا
  .إذن دورمها جيد لقراءة القرآن ال لتعلّم اللغة



  اءاتـإض
 

  ٢٥٣

  :دور احلوار يف تعليم اللغة
غاية : للحوار أمهية كبرية يف تعليم اللغة، فهو غاية ووسيلة يف الوقت نفسه

يات الدرس، واألساس الذي ميد الطالب بألوان من اجلمل ألنه الصورة املركزة حملتو
والتعبريات واأللفاظ واألصوات اليت حيتاج إليها الطالب، وخباصة عند التدريب على 

واحلوار وسيلة، ألنه يضم التراكيب النحوية واملفردات يف مواقف . مهارة الكالم
د الطالب حنو استعمال اللغة وسياقات خمتلفة، تعتمد عليها التدريبات اللغوية لتأخذ بي

وعلى املدرس أن ينظر إىل احلوار، والتدريبات اليت . وممارستـها يف التعبري واالتصال
تليه، باعتبارها كالً ال يتجزأ، كما أنّ دور الطالب ال ينتهي مبجرد استيعاب احلوار 

  .وحفظه، وإمنا باستخدامه يف مواقف احلياة املماثلة
  

 :من مسات احلوار
• ملُه قصريةج.  
  .حيكي املواقف اليومية احلقيقية •
  .قابل للمحاكاة والتطبيق •
مجله قد ال تكون مترابطة مما يتيح ملعد الكتاب حرية اختيار املفردات  •

  .والتراكيب
  .خيدم اجلانب االتصايل للغة •
  .اجلانب التشويقي فيه كبري •
  .استخدامه يشعر الدارس بتقدمه يف تعلم اللغة •
  .سة ما تعلم فعليا خارج الصفيتيح للدارس ممار •



  اءاتـإض
 

  ٢٥٤

  ٤٥درس تطبيقي يف احلوار 
  :احلوار

  .السالم علَيكُم: خاِلد
 .وعلَيكُم السالم: خلِيل
  ِاسمي خاِلد، ما اسمك ؟: خاِلد
 .ِاسِمي خليل: خليل

  كَيف حالُك ؟: خاِلد
  . ِبخيٍر، واحلَمدِ هللا: خليل

   وكَيف حالُك أنت ؟
  .ِبخيٍر، واحلَمدِ هللا: خاِلد

  
 ٤٦: خطوات عرض احلوار

  .وتلق إجابام عليها، حي الطالب بتحية اإلسالم: التحية 
ورقـم  ، أو الـدرس ، وعنوان الوحـدة ، اكتب التاريخ : إعداد السبورة  

  .الصفحة
، ومراجعة الوحـدة  ، إن وجد ، وتشمل مراجعة الواجب املرتيل   : املراجعة 

واحملتوى ، وتتضمن املراجعة العناصر واملهارات اللغوية    ، قأو الدرس الساب  
  .الثقايف

                                      
 .الوحدة األوىل) ١(الطالب ، العربية بني يديك: انظر -) ٤٥( 
 .الوحدة األوىل) ١(املعلم ، العربية بني يديك: انظر - ) ٤٦(



  اءاتـإض
 

  ٢٥٥

عن طريـق   ، ناقش الطالب يف الصور املصاحبة للحوار     : التمهيد للدرس  
  .األسئلة

ما تعتقد أن الطـالب ال      ، اختر من املفردات اجلديدة   : املفردات اجلديدة  
 ونـاقش ، وسجلها على الـسبورة   ، يفهمون معانيها عن طريق السياق    

  .الطالب يف معانيها
واالستماع ، اطلب من الطالب إغالق الكتب    : االستماع والكتب مغلقة   

  .أو أد احلوار، أدر التسجيل. جيداً
واالستماع ، اطلب من الطالب فتح الكتب    : االستماع والكتب مفتوحة   

  .أو أد احلوار، جيداً وأدر التسجيل
وإعادة احلـوار   ، اطلب من الطالب إغالق الكتب    : االستماع واإلعادة  

واطلب من كل جمموعـة     ، مث قسم الطالب إىل جمموعات    ، بعدك مجاعياً 
  .ألداء احلوار ثنائياً، اختر بعد ذلك طالبني. أن تؤدي جزءاً من احلوار

 وثنائيـاً ، وعن طريق اموعات  ، اطلب من الطالب أداء احلوار مجاعياً      
  .والكتب مفتوحة

 وثنائيـاً ، وعن طريق اموعات  ، اًاطلب من الطالب أداء احلوار مجاعي      
  .مغلقةوالكتب 

  ماذا تفعل يف صف به خليط من املبتدئني احلقيقيني واملبتدئني الومهيني ؟
قلما خيلو صف من خليط من الطالب املبتدئني احلقيقيني وآخرين من املبتدئني 

 املبتدئني ننصحك بأال جتعل، فإذا قابلتك مثل هذه املشكلة. غري احلقيقيني، الومهيني
ويف الوقت نفسه حاول أن ال ، الومهيني يستأثرون باهتمامك وال مبعظم وقت الدرس

شجعهم على التركيز على . تفقدهم خاصة إذا ظنوا أن الربنامج يف غاية السهولة
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وال تدعهم يظنون ، )كالنطق على سبيل املثال ( جوانب ميكن أن يطوروا فيها مهارام 
 يف معاونة أقرام -  أو من بعضهم–وميكنك االستفادة منهم ، أم ملمون بكل شيء

وستجد أن تفوقهم على املبتدئني احلقيقيني سرعان ما يتالشى مع تقدمك يف ، اآلخرين
  .الربنامج

  
   ؟ماذا تفعل إذا مل يتمكن طالبك من أداء احلوار أداء صحيحا

يهم أداؤه دون أو رأى املعلم أنّ الدارسني يصعب عل، إذا كان احلوار طويال
، النظر إىل الكتاب يف ِنهاية الدرس ميكن أن يعاجل ذلك بأحد طريقني أو ما معاً

  :والطريقان مها
o      فإذا أجادوا القسم األول انتقـل إىل       ، تقسيم احلوار إىل أكثر من قسم

  .فإذا أجادوا آخره طلب منهم أداء احلوار كامال، وهكذا، القسم الثاين
o    اليت تقودهم إىل تذكر مبـادالت احلـوار         يضع أمامهم بعض الصور 

  .مرتبة
  مراعاة املستوى اللغوي

من الضرورة عند التحدث إىل الطالب، أو شرح درس هلم مراعاة املستوى 
اللغوي، الذي وصلوا إليه؛ فاملستوى اللغوي الذي تتحدث به لطالب مبتدئ، خيتلف 

فعليك أن ختتار . تقدمعن املستوى اللغوي الذي تتحدث به إىل طالب متوسط، أو م
  . مفردات قد ألفها طالبك، وتراكيب لغوية وقوالب حنوية درسوها

أما استعمال مفردات صعبة، أو تراكيب معقدة، فقد يفقدك التواصل مع 
ومن هذا القبيل أيضاً السرعة اليت . طالبك، وهذا يؤدي إىل عدم االستجابة املرجوة
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يف السرعة، اليت تنطق ا العبارات، فتكون تتحدث ا إىل طالبك، فينبغي التحكم 
  . وسطاً بني السرعة العالية، والبطء الشديد

  
  :وهذه بعض التوجيهات لتدريس املبتدئني

 . ابدأ بالسهل الشائع 
بل اكتِف بالرمز ،  صغ تعليمات الدروس والتدريبات بأوضح عبارة وأسهلها 

  .وأعط مثاال، إن وجد
على نظام هندسي حمدد وموحد بقدر  اجعل كتابك أو طريقتك تسري  

  .اإلمكان؛ ليكتسب الطالب استراتيجيات معينه تساعده على األداء األمثل
  . حاول أال تعلم أكثر من شيء واحد يف الوقت نفسه 
وال جتعل التدريبات ،  حاول أن تقود طالبك إىل أداء التدريبات أداء صحيحا 

  .تتحول إىل اختبارات
  .مه ال ما ينبغي تعلمه علّمهم ما ميكن تعلي 
  .واجعل لدورهم نصيب األسد من الدرس،  شجع طالبك على ممارسة اللغة 
 .ال يشغلك اجليدون عمن هم أقل منهم 
 .بين املعىن دون أن تدخلهم مبا هو أصعب؛ فتجمع عليهم بني الصعوبتني 
واعرض التراكيب اجلديدة ، اعرض املفردات اجلديدة بتراكيب قد تعلموها 

 .ويستثىن من ذلك الدرس األول؛ حيث ال مناص، ات قد تعلموهامبفرد
  .وشجع طالبك على تقمص شخصياته وأدائه أداء صحيحا، ابدأ باحلوار 
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  ٤٧ التدريبات اللغوية
  

واملهارة حتتاج ، تعد التدريبات ضرورية ؛ فاملتعلم يراد له أن يكتسب مهارة
فمتعلّم اللغة ، قق السيطرة على اللغةوما مل تكثف التدريبات ال تتح، إىل تدريب ومران

ليس جمرد متلق ملعلومات وملعارف فيكفيه ما يستقبل من املعلّم يف عرضه لدرسه أو 
بل ال بد من أن يتدرب املتعلّم على ذلك لينغمس يف اللغة ولتثبت يف ذهنه ، تقدميه له

 ممارسة  محل املتعلّم علىولتجري على لسانه وقلمه؛ وهنا تبدو أمهية التدريبات اللغوية يف
  : هيثالثة أقسام رئيسيةوالتدريبات اللغوية احلديثة بصورة عامة تنقسم إىل . اللغة 

  
  .التدريبات اآللية �
  .تدريبات  املعىن �
  . التدريبات االتصالية �

  
  :ويقوم التقسيم السابق على املعايري التالية  

  
  .  السلوك النهائي املتوقع من الدارس-  ١       
  .  درجة التحكم يف االستجابة-  ٢       
  .  األسلوب التعليمي املستخدم يف التدريب-  ٣       
  .  معيار اختيار االستجابة-  ٤       

                                      
 - ٥١٤ ، ص ص تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا يف ضوء املناهج احلديثة، خمتار الطاهر حسني.  د - ) ٤٧(

٥٢٨  



  اءاتـإض
 

  ٢٥٩

  : التدريبات اآللية-أ 
هي التدريبات اليت يتم فيها التحكم التام يف استجابة الدارس، حبيث تكون 

وألن .  على الدارس أن يأيت ِبهاهناك استجابة واحدة، هي االستجابة الصحيحة، اليت
التحكم كامل يف استجابة الدارس، فهو يف غري حاجة لفهم املعىن، كما أنه يستطيع أداء 

  .العمل بشكل صحيح، وإن مل يكن منتبها يف أثناء التدريب
  

 منوذجاً هلذا النشاط اآليل، حيث يقوم الدارس يف هذا تدريبات االستبدالوتعترب 
ات، بإجراء بعض التغيريات يف البنية، بناء على املثريات اليت يتلقاها من النوع من التدريب

  .املدرس، أو الشريط أو الكتاب، أو عن طريق الصورة أو األشياء احملسوسة
   

  . ويوضح املثال التايل، هذه اآللية اليت تتسم ِبها تدريبات االستبدال   
    

  )مـاء (   هل عندكم شــاي ؟ 
  )قهوة (   ؟ ...   هل عندكم
  )عصري (   ؟ ...   هل عندكم
  )حليب (   ؟ ...   هل عندكم
  )ثلـج (   ؟ ...   هل عندكم
  )شاي (   ؟ ...   هل عندكم
    ؟  ...  هل عندكم

فالدارس يف مثل هذا التدريب اآليل، يعيد النمط أو البنية اليت يقدمها املدرس، 
  . لة، بناء على املثريات اليت يتلقاهاوكل ما يفعله هو إجراء تعديل منتظم يف آخر اجلم
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 منوذجاً آخر هلذا النشاط اآليل، كما يتضح من تدريبات اإلعادة والترديدوتعترب 
  :املثال التايل

  :  استمع جيداً مث أعد اجلمل التالية
    

  . أنــا أكتب التقرير األسبوعي
  . حنـن  نكتب التقرير األسبوعي
  . هـو  يكتب التقرير األسبوعي
  . هـي تكتب التقرير األسبوعي
  . أنت  تكتب التقرير األسبوعي

  
إن كل ما يقوم به الدارس يف مثل هذا التدريب هو االستماع جيداً إىل املدرس 

ويستخدم هذا النوع من التدريبات اآللية عادة يف املراحل . أو الشريط، مث الترديد بعده
وتفيد . إن الدارس ال يأيت بشيء من عندهاألوىل من تعليم اللغة، لسهولة أدائه، إذ 

تدريبات اإلعادة يف عرض اخلصائص الصوتية للغة األجنبية، وتسـاعد الدارس على 
  .اكتساب النطق السليم، والسيطرة على األبنية النحوية

   
ويعترب تدريس احلوار، نوعاً من تدريبات اإلعادة اآللية، فالدارس يستمع إىل 

فية، متكنه من متثل خصائص اللغة األجنبية، مث يأخذ يف إعادة مجل احلوار، بصورة كا
  . مجل احلوار خلف املدرس أو الشريط

إن اهلدف النهائي املتوقع من التدريبات اآللية، هو سيطرة الدارس على النمط 
بشكل تلقائي، وهذا اهلدف الذي تسعى التدريبات اآللية إىل حتقيقه يتصل مبفهوم أن 
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عادة والسلوك، وهو املفهوم الذي نادت به مدرسة سكنر السلوكية، اليت اللغة نوع من ال
تدعى بأن التعلم يقوم على النظرية الشرطية ويتحقق عن طريق التعزيز الفوري، وتغذية 
الدارس باالستجابة الصحيحة ويتم التعلم يف هذا النوع من التدريبات عن طريق القياس، 

  .والنقل املطابق لألمناط
   

واضح أن التدريبات اآللية تتعلق باملستوى اآليل من تعلم اللغة، وتؤدى ومن ال
وجيب . بالدارس يف أحسن حاالا إىل السيطرة على املهارة اللغوية، ال الكفاية االتصالية

أن نشري هنا إىل أن التدريبات اآللية نشاط ضروري ومهم يف تعليم اللغة األجنبية، وعلى 
 أن الدارس يستطيع أداءها -  وهو يقدم هذه التدريبات- ه املدرس أن يضع يف اعتبار

ومن هنا ينبغي التأكد بصورة مستمرة من أن الدارسني . بنجاح، وإن مل يفهم حمتواها
  . يؤدون تلك التدريبات مع الفهم حملتوياا

  
وهناك عدة وسائل تساعد املدرس على ذلك، كأن يسأل الدارسني عن معاين 

 أو اجلمل، اليت يتوقع أم ال يفهمون معانيها، ولكي نساعد الكلمات أو العبارات
  . الدارسني على الفهم، يستحسن استخدام الصورة، بشكل منتظم يف تدريبات األمناط

  
لقد وجه نقد عنيف يف الفترة األخرية للتدريبات اآللية، اليت تبنتها الطريقة 

 من جوانبه، إال أن الدعوة إىل السمعية الشفهية، ورغم أن ذلك النقد صائب يف كثري
ذلك أن التجربة أثبتت أمهية تلك . االستغناء عن تلك التدريبات ائياً أمر غري سليم

التدريبات، خباصة يف املرحلة األوىل من تعليم اللغة، حيث تساعد الدارس يف السيطرة 
  . على أمناط اللغة األساسية
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بات اآللية، نرجو أن ننبه إىل أن ورغم أمهية هذا الدور الذي تقوم به التدري
الدارس، إذا اكتفى بتلـك التدريبات، فلن يصل أبداً إىل مرحلة التعبري عن أفكاره 

ولكي يتحقق هذا اهلدف ، جيب أن يتلقى الدارس باإلضافة إىل . وعامله اخلاص
التدريبات اآللية، أنواعاً أخرى من التدريبات، وخباصة تدريبات املعىن، وتدريبات 

  . االتصال
  

  : تدريبات املعىن-ب 
يف تدريبات املعىن، ال يزال هناك نوع من التحكم يف استجابة الدارس، إال أن 
الدارس يف هذه التدريبات ميكنه، التعبري عن املعىن، بأكثر من طريقة، وهي يف هذا خنتلف 

  . عن التدريبات اآللية اليت ختلو متاماً من عنصر االختيار
  

ت املعىن عن التدريبات اآللية كذلك من الناحية اإلجرائية، وختتلف تدريبا
فاألوىل تؤدى فردياً فقط، أما التدريبات اآللية، فيمكن أداؤها فردياً ومجاعياً، ويف 

  . جمموعات صغرية
  

ومن الفروق املهمة بني تدريبات املعىن، والتـدريبات اآلليـة، أن الـدارس ال              
صحيح، ما مل يكن على معرفة كاملة بطبيعة البنيـة          يستطيع أداء تدريبات املعىن بشكل      

  . النحوية، وباملعىن املعجمي الذي حتتوي عليه
  

أما التدريبات اآللية فيستطيع الدارس أداء كثري منها بشكل جيد، وإن جهـل             
  . املعىن كما تقدم
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عند تقدمي أسئلة املعىن جيب أن يقوم املدرس بطرح السؤال أوالً، مث خيتار بعـد               
الدارس الذي سيقوم باإلجابة، وذا األسلوب يطمـئن املـدرس إىل أن مجيـع              ذلك  

  .الدارسني، يتابعون األسئلة
   

، اليت تستخدم عادة يف تدريبات السؤال واجلوابوخري مثال لتدريبات املعىن، 
التدريب على فهم املقروء، وفهم املسموع، واملثال التايل يوضح هذا النوع من 

  :التدريبات
   
  :نــص

حضر السيد فريد من السودان إىل القاهرة، درس اللغة العربية يف جامعة " 
  ". القاهرة، وبعد الدراسة رجع إىل السودان، وهو اآلن موظف كبري يف اخلرطوم 

  :أسئلـة
   من أين السيد فريد ؟-  ١  
   أين درس ؟-  ٢  
   هل حصل على شهادة جامعية ؟-  ٣  
   هل هو طالب اآلن ؟-  ٤  

  
  . ريبات االستيعاب والفهم جزءاً من تدريبات املعىنوتعترب تد  

إن االستجابة املتوقعة يف تدريبات املعىن معروفة للمدرس، مثلها يف ذلك مثل 
االستجابة املتوقعة يف التدريبات اآللية، ففي كال النوعني من التدريبات جيب على 

والفرق الوحيد . سبقاًالدارس أن يصدر استجابة بعينها، وهي استجابة يعرفها املدرس م
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بني االستجابة يف تدريبات املعىن، والتدريبات اآللية، أا يف األوىل تتخذ صوراً وأشكاالً 
  .خمتلفة، أما يف الثانية، فتأيت يف شكل واحد، هو الشكل الذي يقدمه املدرس

   
وتتم تغذية الدارس يف تدريبات املعىن باملعلومات اليت عليه أن يأيت ِبها يف 

تجابته، من عدة مصادر، مثل املواد املقروءة واملسموعة، وقد يستمدها من املدرس، أو اس
  .إخل... من املوقف احمليط به، أو من البيئة اليت يعيش فيها يف الصف، وخارجه

   
  :وبناء على ما تقدم نستطيع القول، بأن تدريبات املعىن، تقوم على ركنني مها

  . مات معرفة املعىن املعجمي للكل-  ١  
  .  معرفة البنية النحوية اليت حتتوى على االستجابة-  ٢  

  
ويف بعض احلاالت، يتخذ تدريب املعىن صورة مجلة يقولُها املدرس، مث يسأل 

  :الدارسني عن حمتواها، وقد يتوىل الدارسون طرح األسئلة بأنفسهم، كاملثال التايل
  .  صلى آدم اجلمعة يف املسجد الكبري- م   
  لى آدم ؟ أين ص- ١ط   
  .  صلى آدم يف املسجد الكبري-  ٢ط  
   ماذا صلى آدم يف املسجد الكبري ؟-  ٣ط  
  .  صلى اجلمعة-  ٤ط  
   من صلى اجلمعة يف املسجد الكبري ؟-  ٥ط  
  .  آدم-  ٦ط  
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وعند تقدمي أسئلة املعىن للدارسني، جيب أن يقوم املدرس بطرح السؤال أوالً، مث 
 باإلجابة، وذا األسلوب يطمئن املدرس إىل أن خيتار بعد ذلك الدارس الذي سيقوم

  . مجيع الدارسني، يتابعون األسئلة
  

وكما ذكرنا فيما سبق، فاإلجابة عن تدريبات املعىن تكون فردية، ومن اخلطأ 
أن يسمح للدارسني باإلجابة يف وقت واحد، كما حيدث يف التدريبات اآللية، وذلك 

لية، بل فيها شيء من االختيار، وهو الذي يؤدى ألن تدريبات املعىن ليست كاملة اآل
  . أحياناً إىل اختالف الدارسني يف اختيار النمط، الذي حيمل إجابام

  
ومن األفضل أال يكتفي املدرس يف تدريبات املعىن، بإجابة دارس واحد، ولو 
كانت إجابته صحيحة، بل عليه أن يعطي الفرصة لدارس آخر، أو أكثر حىت يستخدم 

ويستحسن أن تكون صيغة األسئلة يف تدريبات املعىن . رسون، أمناطاً خمتلفة من التعبريالدا
غري مطابقة لعبارات النص، حىت ال تكون إجابات الدارس آلية منقولة من النص دون 
فهم، كما حيدث يف التدريب  اآليل، حيث يقوم الدارس بنقل اإلجابة حرفياً من النص، 

  :ال التايلودون تعديل، كما يف املث
  :نص

حضر هذا . ذهب كرمي مع بعض أصدقائه إىل املطار، واستقبلوا صديقاً هلم
 من الشرق األوسط، إىل أمريكا، لدراسة اللغة اإلجنليزية -  وامسه حممود- الصديق 
أعدت بنت كرمي القهوة العربية . ذهب كل األصدقاء لزيارة كرمي وعائلته. والتاريخ

  . لعربية، واستمعوا بعد ذلك لألخبارللزائرين، شربوا القهوة ا
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  :أسئلـة
   من أين حضر حممود ؟-  ١  
   إىل أين ذهب األصدقاء ؟-  ٢  
   ملاذا حضر حممود إىل أمريكا ؟-  ٣  

  
فالدارس يف مثل هذا التدريب يقوم بنقل العبارات واجلمل نفسها، دون تعديل، 

 األسلوب، تقدمي أسئلة واألفضل من هذا. وذا يتحول تدريب املعىن إىل تدريب آيل
املعىن يف أمناط ختتلف عن تلك اليت ترد يف النص، وبذلك نطمئن إىل أن الدارس جييب 

  . عن فهم
  

  :التدريبات االتصالية: جـ
اهلدف من التدريبات االتصالية أن متكّن الدارس من حتدث اللغة األجنبية بشكل 

وذا يتحقق االتصال بينه وبني عادى وأن جتعله قادراً على فهم ما يسمع دون خطأ، 
وال ختضع استجابة الدارس يف التدريبات االتصالية، ألي نوع من أنواع . أهل اللغة

  .التحكم، إذ إنّ الدارس حر يف أن يقول ما يشاء، كيفما شاء
   

وهناك فرق كبري بني التدريبات االتصالية من ناحية، وتدريبات املعىن 
 أخرى، يتمثل يف أنّ الدارس يأيت يف التدريبات االتصالية والتدريبات اآللية من ناحية

ماذا فعل، وماذا سيفعل، : مبعلومات جديدة، فهو يتحدث عن نفسه، وعامله اخلاص
ومهما تكن إجابة الدارس، فهي أمر جديد، ال يستطيع املدرس أن يتنبأ به . وفيما يفكر
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تدريبات اآللية، حيث ال يأيت مسبقاً، وهذا خيتلف عما حيدث يف تدريبات املعىن، وال
  . الدارس مبعلومات جديدة من عنده

  
ويستغرق أداء التدريبات االتصالية عادة وقتاً أطول، باملقارنة مع تدريبات 
املعىن، والتدريبات اآللية، حيث يقضي الدارس بعض الوقت يف تدريبات االتصال وهو 

 نوعاً من املشقة، اليت ال ختلو من يفكر يف شيء يقوله لآلخرين، ومن هنا  يواجه الدارس
أما تدريبات . املتعة، وهو يؤدى هذه التدريبات وخباصة يف املراحل األوىل من تعليم اللغة

املعىن والتدريبات اآللية فال حتتاج إىل وقت طويل، أو جهد كبري، فالطريق ممهدة، وكل 
  . شيء بين واضح

  
ر، يبذل جهداً أكرب، عند إجراء وإذا انتقلنا إىل املدرس، فسنجده هو اآلخ

التدريبات االتصالية، مقارنة باجلهد الذي يبذله يف النوعني اآلخرين من التدريبات، فهو 
يف تدريبات االتصال موجود دائم على املسرح، يراقب املوقف، ويتدخل عندما يستدعي 

ري بشكل جيد، األمر التدخل، على حني أن العمل يف التدريبات اآللية مثال، ميكن أن يس
  . ولو كان املدرس بعيداً عن املسرح

  
  :ونرجو أن منيز هنا بني أمرين مهمني مها  
      . التدريبات االتصالية  -  ١  
  . االتصال احلقيقي    -  ٢  
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هذا التمييز يقودنا إىل أمر مهم، هو أنّ التدريبات االتصالية وسيلة إىل غاية، 
وبناء على ذلك، فاهلدف من التدريبات االتصالية هو . غةوهي االتصال احلقيقي بأهل الل

  .تدريب الدارس على عملية االتصال، ويئته لذلك
   

ومن األفضل أن نشري هنا إىل أن التدريبات االتصالية ال تؤدى وحدها إىل 
متكني الدارس من االتصال احلقيقي يف املواقف الطبيعية، بل ليتحقق ذلك، البد من وضع 

جها لوجه، مع أهل اللغة يف مواقف االتصال احلقيقية، يستمع إليهم، ويتبادل الدارس و
  . معهم احلديث

  
غري أننا قبل أن ندفع الدارس إىل هذه املرحلة األخرية، ينبغي أن ندربه على 

  . االتصال داخل الصف، والسبيل إىل ذلك هو التدريبات االتصالية
  

 واالتصال احلقيقي، يتمثل يف أن والفرق األساس بني التدريبات االتصالية
تدريبات االتصال تعتمد يف معظمها، على مواقف اتصالية، غري حقيقية، بل هي معدة 
إعداداً، مما يضفي عليها شيئاً من الصنعة واالفتـعال، على حـني أن االتصال احلقيقي، 

  . ينبثق عن مواقف احلياة الطبيعية، دون حتضري مسبق
  

 تدريبات اتصالية كافية، وأن نتيح هلم الفرص لتبادل جيب أن نقدم للدارسني
احلديث، مع أصحاب اللغة داخل الصف، خالل مواقف اتصالية، فيها شيء من 

  . التحكم، مث ننقلهم بعد ذلك إىل مرحلة االتصال احلر، بأهل اللغة خارج الصف
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لة االتصال إنّ تعلم الدارس للغة األجنبية سيظل أمراً ناقصاً، ما مل يصل إىل مرح
احلقيقي، ولكي نصل بالدارس إىل هذه املرحلة من االتصال احلر جيب أن نركز على 

 وهو - وعلى املدرس . التدريبات االتصالية، ونعطيها يف املنهج املساحة اليت تستحقها
 أن يضع يف ذهنه دائماً أن السلوك املطلوب من تلك - جيرى تدريبات االتصال

دارس قادراً على إنتاج الكالم الطبيعي الذي سيستخدمه عند التدريبات هو أن يصبح ال
  . االتصال بغريه

  
تقوم تدريبات االتصال بتحقيق االنتقال احلر من مرحلة تعلم األمناط اللغوية 

  .بشكل آيل، إىل مرحلة استخدام تلك األمناط، يف مواقف االتصال احلقيقية، املالئمة لَها
   

يبات االتصال موضوعاً مفتوحاً للنقاش، ففريق وال زالت درجة التحكم يف تدر
يرى أنه ال جمال إطالقاً للتحكم يف االستجابة، فالدارس حر، يصدر ما شاء من 
االستجابات، كيفما شاء، ويرى فريق آخر أننا حىت يف تدريبات االتصال يف حاجة إىل 

حلة األوىل من وميكن القول إن الرأي األول، صعب التحقيق يف املر. درجة من التحكم
تعلم اللغة، فإذا سلمنا بأن الدارس حر يف اختيار املعلومات واألفكار، فمن الصعب 

التسليم بأنه حر يف اختيار األمناط اللغوية اليت حيملّها رسالته، بل عليه أن يسـتخدم  
ى أما احلرية املطلقة عل.  ويف املرحلة املتقدمة تزداد جرعة احلرية. األمناط اليت درسها

  .مستوى املعلومات واألمناط، فإمنا تتحقق يف االتصال احلقيقي، بعيداً عن غرف الدراسة
   

وإذا قارنا بني تدريبات االتصال وتدريبات املعىن؛ فسنجد أن أهم ما مييز بينهما 
فالدارس يف تدريبات املعىن ال يأيت . هو نوعية السلوك املتوقع يف النوعني من التدريبات
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ل املعلومات اليت يقدمها معروفة مسبقاً للمدرس وللدارسني على حد بشيء جديد، ب
  :وفيما يلي مثال لتدريب معىن يوضح هذه الظاهرة. سواء

   ما لون النافذة ؟-  ١  
   كم بابا يف الصف  ؟-  ٢  
   أين يقف املدرس ؟-  ٣  
   كم صورة على احلائط ؟-  ٤  
   أين اخلريطة ؟-  ٥  

  
مات اليت يديل ِبها الدارس، إذ هي معلومات فجميع طالب الصف يعرفون املعلو

ولو أجاب الدارسون . مشاعة، حتيط م مجيعاً، وال ختص واحداً منهم دون اآلخرين
مجيعاً عن تلك األسئلة ، فستكون إجابام واحدة من حيث احملتوى، وإن جاءت يف 

مات جديدة، ال أما يف التدريبات االتصالية، فالدارس يأيت مبعلو. أشكال لغوية خمتلفة
  :يعرفها أحد من احمليطني به، كما يتضح من املثال التايل

   مىت وصلت أمس إىل البيت ؟-  ١  
   هل كان والدك موجوداً ؟-  ٢  
   هل شاهدت التلفاز ؟-  ٣  
   كم ساعة استذكرت دروسك ؟-  ٤  
   ماذا تناولت يف العشاء ؟-  ٥  
   مىت منت ؟-  ٦  

يستقبل الدارسون معلومات جديدة، ال وخيتلف هذا التدريب عن سابقه، حيث 
وحيدث خلط أحياناً بني تدريبات االتصال، وتدريبات املعىن، . علم هلم ِبها من قبل
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فيخيل للمدرس، أو ملعد املادة التعليمية، أن التدريب اتصايل، على حني أنه استيعايب، أو 
    :خليط من االتصال واالستيعاب، كما يف املثال التايل

  ) احلوار ( سئلة التالية  أجب عن األ
  )استيعايب (  هل راشد سوداين ؟ -  ١  
  ) معنوي أو اتصايل (  هل أنت سوداين ؟ -  ٢  
  )استيعايب (  هل راشد طالب ؟ -  ٣  
  )استيعايب (  هل راشد يف اخلمسني ؟ -  ٤  
  )معنوي أو اتصايل (  هل أنت مهندس ؟ -  ٥  
  ) استيعايب (  من أين راشد ؟ -  ٦  
  ) معنوي أو اتصايل ( أين أنت ؟  من -  ٧  

  
أسئلة استيعابية، ألن اإلجابة عنها تعتمد على فهم  ) ٦، ٤، ٣، ١( فاألسئلة 
فقد تكون أسئلة معنوية، إذا كان املدرس على علم  ) ٧، ٥، ٢(النص، أما األسئلة 

رس، مسبق باملعلومات اليت يديل ِبها الدارس، فإذا افترضنا أن املدرس يعرف جنسية الدا
أما إذا كان املدرس . هل أنت سوداين؟ سؤاالً معنوياً ال اتصالياً: فسيكون السؤال

جيهـل املعلومات اليت يديل ِبها الدارس، فيكون التدريب اتصالياً، ذلك أن املدرس، 
  . عندما يسأل الطالب من أين أنت ؟ إمنا يريد أخذ معلومة جديدة ال يعرفها

  
لتدريبات االتصالية فهي تؤدى يف النهاية، إىل ورغم الصعوبات اليت حتيط با

تطوير مهارة الدارس االتصالية، ويكون العمل يف املراحل األوىل بطيئاً جداً، وعندما 
وإذا كان . يتعود عليه الدارسون، يقبلون عليه حبماس، ويؤدونه يف جو من البهجة واملتعة
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بات اآللية، فسيشعر بكثري من الدارس، حيس بكثري من الضيق والسأم، وهو يؤدى التدري
الراحة والسعادة، وهو يؤدى التدريبات االتصالية، والسبب يف ذلك، هو آلـية العمل 

  .ورتابته يف احلالة األوىل، أما يف احلالة الثانية، فالدارس ميارس نوعاً من االبتكار
   

 أول وحيتاج الدارس يف التدريبات االتصالية، إىل كثري من التشجيع والتعاطف،
األمر، من أستاذه وزمالئه على حد سواء، حىت يعرب عن نفسه دون خوف، ويتحدث 
دون تعثر، ومن هنا فإن كثرة التصحيح، وتتبع األخطاء اللغوية، اليت ال تؤثر يف املعىن، 

  . تشعر الدارس باإلحباط، وتفقده الثقة يف نفسه
  

 عن نفسه، ويعود ويرتكب الدارس أحياناً بعض األخطاء، وهو حياول التعبري
السبب يف ذلك إىل أنه يكون مستغرقاً بشكل كامل يف حماولة إيصال الرسالة، يف الوقت 

أحد األساليب اليت . الذي نريده أن يبذل جهداً مماثالً ، فيما يتعلق بشكل الرسالة
تستخدم يف التدريبات االتصالية، هو إعداد املواقف اليت يتم من خالِلها التدريب، سواء 

وينبغي أن نعود الدارس يف التدريبات . أكانت تلك املواقف متخيلة، أم معدة مسبقاً
االتصالية، على اإلجابة الصادقة، وعلينا أن نوضح له هذه احلقيقة، فقد يظن بعض 
الدارسني، أن املطلوب منهم، أن يقولوا أي شيء، على حني أن املطلوب منهم شيء 

  . يعرفها أحد غريهمواحد فقط، هو ذكر احلقيقة اليت ال
   

  أين تسكن ؟: فالدارس الذي نوجه له السؤال التايل
على حني أنه يسكن يف حي شعيب، مثل ) حي الرتهة ( ويقول بأنه يسكن يف 

  . هذا الدارس يهدم ركنا أساسياً، من أركان االتصال، وهو النقل الصحيح للمعلومات
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 طرحها سكنر، وأتباعه مـن      إن تدريبات االتصال خترج عن إطار املفاهيم اليت       
وميكـن  . السلوكيني، حيث ال تنطلق من القول بأن تعلم اللغة، عبارة عن تأسيس لعادة            

القول، بأن فكرة جون كارول اليت تنادى بأن التعلم عبارة عن حل ملشكلة كان لَها أثر                
  . كبري يف ظهور التدريبات االتصالية

  
نهج الصحيح لتعليم اللغة العربية هو وبناء على ما تقدم، ميكن القول، بأن امل

ومن . املنهج الذي يستخدم األنواع الثالثة من التدريبات السابقة، يف تكامل وتوازن
اخلطأ أن يقوم املنهج أو الكتاب على نوع واحد من التدريبات، إذ إنه يف مثل هذه احلالة 

ظم الكتب واملناهج، ومما يدعو لألسف الشديد أنّ مع. لن حيقق اهلدف من تعليم اللغة
اليت أعدت لتعليم العربية لغري الناطقني ِبها، مل تراع التوازن والتكامل بني التدريبات 

  . املختلفة
  

  :وهذه مسات التدريبات بأنواعها موجزة
 

 اآللية/  تدريبات األمناط  -  ١
اهلدف النهائي املتوقع من التدريبات اآللية هو سيطرة الدارس على النمط بـشكل              •

تلقائي، وهذا اهلدف الذي تسعى التدريبات اآللية إىل حتقيقه، يتصل مبفهوم أن اللغة             
  .نوع من العادة والسلوك

ومن الواضح أن التدريبات اآللية، تتعلق باملستوى اآليل من تعلم اللغـة، وتـؤدى               •
  .بالدارس يف أحسن حاالا، إىل السيطرة على املهارة اللغوية، ال الكفاية االتصالية

  .الدارس يستطيع أداءها بنجاح، وإن مل يفهم حمتواها •



  اءاتـإض
 

  ٢٧٤

  .ميكن أداؤها فردياً ومجاعياً، ويف جمموعات صغرية •
  .جيب على الدارس، أن يصدر استجابة بعينها •
 . االستجابة املتوقعة معروفة للمدرس •
  .االستجابة تتخذ شكال واحدا، هو الشكل الذي يقدمه املدرس •
  . كبري، فالطريق ممهدة، وكل شيء بين واضحال حتتاج إىل وقت طويل، أو جهد •
 .من أمثلتها تدريبات االستبدال •
  

  تدريبات املعىن-  ٢
يف تدريبات املعىن، ال يزال هناك نوع من التحكم يف اسـتجابة الـدارس، إال أنّ                 •

الدارس يف هذه التدريبات ميكنه، التعبري عن املعىن، بأكثر من طريقة، وهي يف هـذا   
  .دريبات اآللية اليت ختلو من االختيارختتلف عن الت

  .تؤدى فردياً فقط •
الدارس ال يستطيع أداء تدريبات املعىن بشكل صحيح، ما مل يكن على معرفة كاملة               •

  .بطبيعة البنية النحوية، وباملعىن املعجمي الذي حتتوي عليه
  .جيب على الدارس، أن يصدر استجابة بعينها •
 .ساالستجابة املتوقعة معروفة للمدر •
  .االستجابة تتخذ صوراً وأشكاالً خمتلفة •
  .ال حتتاج إىل وقت طويل، أو جهد كبري، فالطريق ممهدة، وكل شيء بين واضح •
 .فالدارس يف تدريبات املعىن، ال يأيت بشيء جديد •
 .من أمثلتها تدريبات السؤال واجلواب •
  



  اءاتـإض
 

  ٢٧٥

   التدريبات االتصالية-  ٣
كن الدارس من التحدث باللغة األجنبية بشكل       اهلدف من التدريبات االتصالية، أن مت      •

  .عادى وأن جتعله قادراً على فهم ما يسمع دون خطأ
ال ختضع استجابة الدارس يف التدريبات االتصالية  ألي نوع من أنواع التحكم، إذ               •

  .إنّ الدارس حر يف أن يقول ما يشاء، كيفما شاء
  .ةالدارس يأيت يف التدريبات االتصالية مبعلومات جديد •
  .ال يستطيع املدرس أن يتنبأ باستجابة الدارس مسبقاً •
  .ويستغرق أداء التدريبات االتصالية عادة وقتاً أطول •
املدرس يبذل جهداً أكرب، عند إجراء التدريبات االتصالية مقارنة باجلهد الذي يبذله             •

  .يف النوعني اآلخرين من التدريبات
 .من أمثلتها السؤال عن رأي الدارس أو موقفه •
 



  اءاتـإض
 

  ٢٧٦

  من مشكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها
إنّ تعلم لغة أجنبية ليس باألمر السهل أو اهلين، لكنه مع البحث والدراسة 
أمكن الوصول إىل عدة طرق لتعليم اللغة يف وقت قصري وجبهد معقول، ولقد وضعت 

  . للغايةهذه الطرق موضع التجربة، وكانت النتائج يف بعض األحيان مرضية 
  

وختتلف صعوبة تعلم اللغة األجنبية تبعا لسن الدارس والبيئة اليت يعيش فيها أثناء             
تعلمه للغة، وختتلف أيضا صعوبة تعلم اللغة األجنبية حسب طبيعتها من حيث مشاتها             
أو اختالفها يف الصوت أو الكتابة للغة الدارس األصلية، ومن مث يسهل على العريب مـثال    

  . ة الفارسية أو األردية، ويشق عليه تعلم اللغات األوربية أو اللغة الصينيةتعلم اللغ
  

واالختالف أو التشابه بني لغة وأخرى يكون يف األصوات أو يف طبيعة تركيب 
  . اللغة أو يف األمناط السائدة فيها أو يف شكل الكتابة

  
العربيـة لغـري    حناول دائماً أن نتعرف على املشكالت اليت تواجه متعلّم اللغة           

وفيمـا  . وبعدها نضع العالج املناسب   ، الناطقني ِبها، مث حناول أن نفسر هذه املشكالت       
  :يلي بعض هذه املشكالت

  
وأثره علـى تعلـيم     ،   بعد القائمني على التعليم العريب عن علم اللغة التطبيقي          - ١

  :العربية
 على علم بعلم اللغـة  مل يكن كثري من مسؤويل التعليم العريب خارج الوطن العريب 

وكثري من معلمي اللغة العربية لغـري       ، وما يدور حول تعليم اللغات لغري أهلها      ، التطبيقي



  اءاتـإض
 

  ٢٧٧

وهلـذا كلـه    . أهلها خارج الوطن العريب ليس عندهم علم كاٍف بأصول تعليم اللغات          
  . وله آثار، أسباب

  
  :ومن أسبابه

والناس أعداء مـا    ، االرتياح إليه  جهل بعضهم ذا العلم احلديث؛ مما أدى إىل عدم           –أ  
  .والعلم بالشيء فرع عن تصوره، جهلوا

والوقوف يف وجهه دون متييز بني ما هو نافع ومـا           ،  نفور بعضهم من كل جديد     –ب  
  .هو ضار

وعلم اللغة التطبيقي   ، أو له عالقة به   ،  نفور بعضهم من كل ما يأيت من ِقبل الغرب         -ج  
وميدان تعليم اللغة العربية لغري     . " اعة الغربية أقرب   هو إىل الصن   - بصورته احلالية    -

وخباصة ميـدان تعلـيم اللغـات       ، الناطقني ِبها ال يزال مرتبطا بعلم اللغة التطبيقي       
ولكن املـشكلة هـي     ، وال يعد مشكلة بذاته   ، وهذا أمر طبعي  . األجنبية يف الغرب  

 تعليم اللغات األجنبيـة     اعتماد هذا امليدان اعتمادا كليا على ما يقدمه املختصون يف         
بعضها ميكن تطبيقه يف ميدان تعلـيم       ، يف دول الغرب من نظريات واجتاهات وآراء      

   ٤٨. أو يتطلّب بعض التعديالت، وبعضها اآلخر يصعب تطبيقه، اللغة العربية
  

بل إنّ أغلب مؤلفي كتب تعليم اللغة العربية يف أول األمر هم مـن غـري                
، عات األوروبية واألمريكية كتب ألّفها مستـشرقون      وكان يدرس يف اجلام   ، العرب

، وبقدر ما هلذا الوضع من ميزة من مساعدة الدارسني إال أنّ هلذا الوضع نفسه سوءة              

                                      
  ٢٦٦ص ،  أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي.  د - ) ٤٨(



  اءاتـإض
 

  ٢٧٨

تتمثّل يف غلبة احلس األجنيب على تأليف هذه الكتب فضال عن األخطاء اللغوية اليت              
  ٤٩. مل ينج منها كتاب

  
ارتبطـت دراسـة    حيث  . بيقي باللهجات العامية   اهتمام بعض رواد علم اللغة التط      -د  

اللهجات العامية احلديثة والدعوة إليها بالدراسات اللغوية احلديثة والدراسات األدبية          
وأبرز الداعني إىل دراسة العامية والعناية ِبها جاءت من أنـاس درسـوا يف             ، احلديثة
رن الرابـع عـشر     ففي النصف األخري من الق    ، وتأثروا بالدراسات الغربية  ، الغرب

ويكتبـون املقـاالت يف     ، اهلجري أخذ كثري من هؤالء املثقفني يؤلفـون الكتـب         
ودعا بعضهم إىل اختاذ هـذه  ، اللهجات العامية احمللية كل يف املنطقة اليت ينتمي إليها      

بل ذهب بعضهم إىل أبعد من ذلك حني        ، اللهجات لغات حتل حمل العربية الفصحى     
وسواء جاء هذا باسم التطوير أو      . ف الالتينية أسوة بالتركية   دعوا إىل كتابتها باألحر   

ومن هنا  . أو جاء حتت أي اسم آخر     ، ومها ما يدعيه أصحاب هذا االجتاه     ، اإلصالح
جاء فهم املسلمني هلذه الدراسات على أا حماولة للقضاء على اللغة العربية أو النيل              

واملصدرين لَهـم؛ الكتـاب     منها، وطريق سيصل يف آخر األمر إىل مس األصلني          
وتوجسهم ، من علم اللغة احلديث   ، والعرب خباصة ، والسنة؛ فجاءت نفرة املسلمني   

ونفروا من الدراسـات اللغويـة      ، من خماطره؛ فتمسكوا بالدراسات اللغوية القدمية     
  .احلديثة خريها وشرها

نفري من هذا    لبعض معلمي علم اللغة التطبيقي دور يف الت        - يف أول األمر   –وكان   –هـ  
العلم اجلديد؛ وذلك أنّ بعض هؤالء املعلمني يبدؤون دروسهم باهلجوم على كـل             

                                      
 ١/٦، جامعة أم القرى،املرجع يف علم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى، رشدي أمحد طعيمة. د: انظر - ) ٤٩(

  )بتصرف(



  اءاتـإض
 

  ٢٧٩

وقد . مبا يوحي ضمنا باهلجوم على جممل التراث العريب اإلسالمي        ، املاضي وأساليبه 
، ولكن بعضهم يكنون للتراث احملبـة     ، يكون بعضهم أراد اهلجوم على التراث فعالً      

ويف كال احلالني فالعرب أو النـاس ال        . ساليب التعليم وما كان هجومهم إال على أ     
ولو وفق هؤالء املعلمـون إىل       .يكادون حيتملون من يسفه ماضيهم وحيطّ من قدره       

دون أن يقوموا باهلجوم    ، بيان مزايا الطرق اجلديدة ودورها يف تفعيل التعليم العريب        
  .الناس لهغري املربر على الطرق املاضية؛ لكان أجدر وأقرب إىل قبول 

  
 قد يكون جزء منهم قـد     والذين، وهذا النوع من الرواد العائدين من بالد الغرب       

فاتخذ موقفا سلبيا من التعليم يف بلده       ، أصيب بالصدمة الثقافية بعدما رأى اتمع الغريب      
عامة؛ ولذا فإنّ بعضهم قد تبنى املنهج الغريب يف دراسـة اللغـات وتعليمهـا بكـلّ                 

ومنها ، ون أن يأخذ يف االعتبار خصوصية اللغة العربية يف بعض اجلوانب          د، خصوصياته
واختذوا أسلوب التعميم يف اهلجوم؛ فأثارت مواقفهم هذه        ، جانب األصوات واللهجات  

فوقفوا يف وجه هـذا النـوع مـن         ، كثريا من املهتمني بالتعليم العريب يف الوطن العريب       
وا من عوامل اهلدم للعربية الفصيحة من بعـض         ولكن ملا رأ  ، ال ألا حديثة  ، الدراسات

، ومن الداعني إىل االهتمام باللهجات على حـساب الفـصحى         ، املتخرجني يف الغرب  
فالتبس األمر على كثري من     ،  حمذّرين من هذا التوجه    ٥٠فكتب بعض املدافعني عن التراث      

  ٥١.فرفض بعضهم علم اللغة التطبيقي برمته خلوفهم على تراثهم، الناس
  

                                      
  ١٩٣، ١٩١، ٢٨٧ص ،  حصوننا مهددة من داخلها،  حملمد حممد حسني– على سبيل املثال – انظر  - ) ٥٠(
وزال ، أما اآلن فهذا املوقف قد تغير إىل حد كبري  ، رابع عشر اهلجري   كان هذا يف النصف الثاين من القرن ال         -) ٥١(

ولكن كثريا منهم ال زال غري مستفيد من علم اللغة التطبيقي؛           ، املوقف العدائي عند أغلب املهتمني بالتعليم العريب      
  .لنقص خربته فيه



  اءاتـإض
 

  ٢٨٠

  : عدم التمييز بني تعليم العربية ألبنائها وتعليمها لغري أبنائها– ٢
من يطّلع على كتاب سيبويه جيد أنّ بداية التأليف النحوي اهتمت بالتفاصـيل             

، ؛ ولذلك فهي قواعد علمية أكثر منها تعليمية       ٥٢والتفسريات واستنباط العلل واألحكام     
، يلجأ إىل أسلوب آخر يف التعليم     " حومقدمة يف الن  "وهذا ما جعل خلف األمحر صاحب       

ملا رأيت النحويني وأصحاب العربية أمجعني      : " ويبني ذلك يف مقدمة كتابه اليت قال فيها       
وأغفلوا ما حيتاج إليه املتعلم املتبلغ يف النحـو مـن           ، قد استعملوا التطويل وكثرة العلل    

  ٥٣... " املختصر والطرق العربية
 

 يف أسباب نشأة النحو العريب يتبين لنـا أنّ النحـو          من خالل الروايات الواردة     
. العريب وضع للناطقني بالعربية ليليب حاجات بدت ملحة بعد اختالط العرب بـالعجم             

ولكن هذا النحو وإن وضع ألهل العربية فقد فصلّ فيما ال حيتاجه العريب؛ فيما بعد ممـا                 
 وإىل جانب ذلك فقـد حـشروه        ،وأصبح من كفايام اللغوية   ، اكتسبه العرب اكتساباً  

  .بالتفصيل والتعليل فوق ما حيتاجه املتعلم من ناحية
  

ومن ناحية أخرى فاللحن الذي يقع من الناطقني بالعربيـة يـصب يف أغلـب       
ويالحـظ أنّ   ، األحيان بالعالمات اإلعرابية؛ ولذا فإنه يسري يف هدي من هذه العالمات          

تشر إليه احلوادث يف فترات نشأة الدراسات       مل  _ على تعدد صورها    _ اخلطأ يف الصيغ    
  . النحوية؛ إذن النحو العريب موجه للناطقني بالعربية دون غريهم

                                      
 ٣٥لعمر يوسف عكاشة ص ، النحو الغائب   - ) ٥٢(
 ٣٦ لعمر يوسف عكاشة ص ،النحو الغائب   - ) ٥٣(



  اءاتـإض
 

  ٢٨١

واملوضوعات اليت حيتاجها املتعلمون من غري العرب غـري املوضـوعات الـيت             
  . حيتاجها العرب أنفسهم

  
  :٥٤ من املوضوعات اليت حيتاجها غري العرب يف تعلم اللغة العربية

  :جلانب الصويتيف ا
  .هاِت القَلم_ هات قَلم : حتاشي التقاء الساكنني_  •
  .الطالب يف الفصل_ الطالب يف هذا الفصل : تقصري املد الطويل_  •
  .مسحت سبورة الفصل_ مسحت السبورة : التاء املربوطة واهلاء_  •
  .الشمس ساطعة_ القمر مضيء : ال الشمسية وال القمرية_  •

  :يف اجلانب الصريف
  .كُلْ_ افتح _ اُقعد : وغ فعل األمرص_  •
_ كتابك _ كتايب _ هو _ أنت _ أنا : الضمائر املتصلة واملنفصلة_  •

  .كتابه
  ...يدرس_ درسوا _ درسا _ درس : تصريف األفعال_  •
  .قلت_ قال _ ذهبت _ ذهب : الفعل األجوف_  •

  :يف اجلانب التركييب
  .لطويلجاء الرجل ا_ جاء رجل طويل : الصفة واملوصوف_  •
  .باب الفصل كبري: املضاف واملضاف إليه_  •
  .قابلين أخي: نون الوقاية_  •

                                      
 ١١٥ - ١٠٧لعمر يوسف عكاشة ص ، النحو الغائب   - ) ٥٤(
 



  اءاتـإض
 

  ٢٨٢

  .جاءت ثالث طالبات_ جاء ثالثة طالب : األعداد_  •
  ....أسكن يف الدور الثالث: األعداد الترتيبية_  •

  
ال يتبادر إىل ذهن كثري من القائمني على تعليم العربية لغري أهلها مقدار الفـروق               

وهـذا اخللـط زاد     ، غة ألهلها وتعليمها لغري أهلها؛ فخلطوا بني األمـرين        بني تعليم الل  
الصعوبة على متعلم العربية من غري أبنائها إذ تعامل معه املدرسون والقائمون على برامج              

وألفوا أصواتـها ومفرداتـها   ، التعليم كما يتعاملون مع أهل اللغة الذين نشؤوا يف بيئتها         
  .إىل ثقافتهابل وانتموا ، وتراكيِبها

   
 والسـيما   –ومما يزيد األمر سوءا أنّ بعض كتب تعليم العربية تقدم اللغـة             

  . لغري الناطقني ِبها كما تقدمها للناطقني ِبها وبالطرق نفسها-قواعدها 
   

فأىن ملتعلم العربية من غري أهلها أن جييدها إذا كان يعلَّم إياها كما يعلّم أهل               
ون على تعليم العربية جيهلون كل هذه الفروق بني النـوعني مـن   وإذا كان القائم  ، اللغة

  .الدارسني
  

وتبعا هلذا الفرق فإنه ينبغي أن خيتلف الكتاب التعليمي لتعليم العربيـة لغـري              
من حيـث الغـرض والبنـاء       ، الناطقني ِبها عن الكتاب التعليمي لتعليم العربية ألبنائها       

 بنشر اللغة العربية هذه الفروق األساسـية زمنـا          والوسيلة، وقد أغفل كثري من املهتمني     
 يبعثون بالكتب اليت نستعملـها يف مدارسـنا       – وما زالوا مع األسف      –وكانوا  ، طويال

  . اليت تطلب مساعدتنا يف تعليم لغتنا يف مدارسها، العربية إىل البلدان الشقيقة غري العربية



  اءاتـإض
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 استخدام كتـب تعلـيم      شاع، ونتيجة هلذا اخللط بني النوعني من الدارسني      
وترى ذلك واضحاً يف املـدارس واملعاهـد        ، العربية للعرب يف تعليم العربية لغري العرب      

واملراكز اليت يتعلم فيها أبناء املسلمني من غري العرب العربية؛ فتجد منـاهج ومقـررات          
الد ومن غريها من الـب    .. ،ومن ليبيا ، ومناهج من مصر  ، وزارة التربية والتعليم السعودية   

بل ويطبق بعض من تلك املناهج تطبيقاً سيئا يف كثري          . العربية تدرس يف هذه املؤسسات    
حيث يستخدمون ما يتاح هلم من هذه الكتب دون مراعـاة الخـتالف             ، من األماكن 

  .ودون مراعاة للتدرج املطلوب يف عملية التعليم، املستويات
  

تقاد اخلاطئ بـأن الكتـب      بل جتاوزه إىل االع   ، ومل يقف األمر عند هذا احلد     
املعدة ألطفال العرب يف املراحل األوىل من التعليم صاحلة لغري العرب من صغار وكبـار؛   
معتقدين بأن سهولة احملتوى واملستوى الثقايف كافيان ليحققا أهداف الدارسني من غـري             

 غفلـوا عـن   ، العرب؛ وألنّ القائمني على أمر هذه املؤسسات بعيدون عن هذا امليدان          
 وغفلوا عن دوره الكبري يف عملية تعلـم         - وهو األهم يف هذا اجلانب     –املستوى اللغوي   

وقد رأينا كثرياً من كتب املرحلة االبتدائية ومـا بعـدها يف            . اللغات األجنبية وتعليمها  
  .اململكة العربية السعودية منتشرة يف مدارس املسلمني يف غري البالد العربية

  
، تخدام الكتب املعدة ألبناء العرب يف تعليم غري العرب        كان هلذا التوسع يف اس    

أثر كبري يف الشعور باالستغناء عن كتب خاصة لتعليم العربية لغري العرب؛ ومن ثَم فـإن                
يعد قليالً جـداً    ، ما يف الساحة من كتب أعدت خصيصا لتعليم العربية لغري الناطقني ِبها           

وهذه احلاجة مل يشعر ِبها     ، تراع وليد احلاجة  فاالخ، مقارنة بكتب تعليم اللغات األخرى    
لوفرة ما يف الساحة من كتب تعلـيم العربيـة          ، من يتوىل تعليم اللغة العربية لغري العرب      
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 ال تصلح لتعليم غري العرب الفتقارهـا إىل         - كما تقدم    -وهذه  ، والدين ألبناء العرب  
  ٥٥. األسس العلمية والفنية املطلوبة هلذا النوع من التعليم

  
  : تعيني مدرسني غري خمتصني– ٣

بسبب عدم العلم بأصول تعليم اللغات عند بعض القائمني على تعليم اللغة العربية             
لغري أهلها يوكل أمر التدريس إىل جمموعة من املعلمني من غري املختصني بتعليم اللغـات               

عملـة نـادرة يف   ويتم جتاهل بعض املختصني ممن يعد  ، أو ما يسمى بعلم اللغة التطبيقي     
  .العربية؛ وذلك لعدم إدراك قيمة علم اللغة التطبيقي

  
ولذا فإن املؤسسات واملراكز اليت تم بتدريب معلمي العربية لغري الناطقني ِبهـا             

وما هـو موجـود فعـالً ال        ، مقارنة مبراكز إعداد معلمي اللغات األخرى     ، قليلة جداً 
سبب كل هذا أصـبحت الـربامج الرئيـسية         وب، يستوعب إال عددا قليالً من املتدربني     

  .املناسبة ملتعلم العربية من غري أهلها قليلة جداً
  

وأصبح معلمو اللغة العربية لغري الناطقني ِبها أقل كفاءة من نظرائهم من معلمـي              
ومل يكن من املمكن االستمرار يف سد احلاجة املتزايـدة عـن طريـق             ، اللغات األخرى 
ت الذي أصبح فيه تعليم اللغات األجنبية احلية يف الغرب علمـا            يف الوق ، التجربة واخلطأ 

  ٥٦.وفنا وممارسة قائمة على أسس متينة من العلوم النظرية والتطبيقية
                                      

، جامعة أم القرى،املرجع يف علم اللغة العربية للناطقني باللغات األخرى، رشدي أمحد طعيمة. د: انظر  - ) ٥٥(
  )بتصرف  ( ١٠٩-١/١٠٧
برنامج املاجستري يف تعليم اللغـة      ، ألمريكية بالقاهرة اجلامعة ا ، معهد اللغة العربية  "،  السعيد حممد بدوي  . د  -) ٥٦(

  ٦٠ص ، ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، "العربية لألجانب
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وإذا أردنا أن نعرف حجم التقصري جمال تدريب معلمي العربية وإعدادهم إعدادا            
 على أشهر بـرامج     فإننا نستطيع أن نلقي الضوء    ، يؤهلهم لتدريس العربية بصورة جيدة    

وعدد الذين خترجوا يف هذه     ، وهي قليلة ، إعداد وتدريب معلمي العربية لغري الناطقني ِبها      
  :وفيما يلي أشهر الربامج، الربامج من املعلمني قليل

  
 م إىل   ١٩٧٦وقد خترج فيه مـن عـام        . معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية     �

 يف تدريس اللغة العربية لغري      معلما بدرجة الدبلوم العايل    ) ٩٧٦(  م   ١٩٩٩
وقـد  ، أو املاجستري يف تدريس اللغة العربية لغري الناطقني ِبها        ، الناطقني ِبها 

قدم املعهد أكثر من عشر دورات لتدريب معلمي اللغة العربية لغري الناطقني            
، وهنـاك واحـدة يف الـصني      ، معظمها يف السودان والدول اإلفريقية    ، ِبها

   ٥٧. معلم ومعلمة يف باكستان٥٠٠ودورات لتأهيل 
وقد خترج فيـه    . قسم إعداد املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود         �

ومنذ زمن وهذا القسم    ،  دارس ٥٠٠ هـ ما يقارب     ١٣٩٤منذ إنشائه عام    
بل قد ينقصون   ، ال ينتظم فيه يف العام الواحد أكثر من مخسة وعشرين دارسا          

 ٥٨. عن ذلك كثريا
وقد خترج فيه   .  املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود       قسم تدريب  �

وهذا القـسم مثـل     ،  دارس ٥٠٠ هـ ما يقارب     ١٣٩٤منذ إنشائه عام    
، منذ زمن وهو ال ينتظم فيه يف العام الواحد أكثر من عشرين دارسا            ، سابقه

                                      
ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغـة       ، "جتربة معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية     " ،  حممد زايد بركة  . د  -) ٥٧(

  ١١٣ - ١١١ ص ،طقني بلغات أخرىالعربية للنا
  . سجالت قسم إعداد املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود بالرياض  - ) ٥٨(
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ويضاف إىل هذا العدد مـن ينتظمـون يف         ، بل قد ينقصون عن ذلك كثريا     
ملدة فـصل   ، ت القصرية اليت تعقد للمتخرجني يف قسم اللغة والثقافة        الدورا

وقـد  ، وغالبا ما تكون يف الفصل الدراسي الثاين من العـام         ، دراسي واحد 
 ٥٩. يتجاوز عددهم عشرين دارسا

قسم تأهيل املعلمني مبعهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سـعود              �
) ١٠٧( هــ    ١٤٠٦جة املاجـستري منـذ      وقد خترج فيه بدر   . اإلسالمية

 ٦٠. دارسني
يف اجلامعة األمريكيـة يف     ، برنامج املاجستري يف تعليم اللغة العربية لألجانب       �

وهو صورة مستنسخة لربنامج أقـدم منـه يف   ، م١٩٧٧أنشئ عام  ، القاهرة
والربنـامج  ، اجلامعة نفسها؛ برنامج املاجستري يف تعليم اإلجنليزية لألجانـب  

 وليس بني يدي اآلن إحصائية      ٦١. ل برنامج من هذا النوع يف مصر      العريب أو 
 .بعدد من خترج يف هذا الربنامج

  
يعاين كثري من هؤالء املتخرجني يف تلك األقسام وأمثاِلها من مشكالت وظيفية            

وتطبيق مـا   ، مهنية؛  وهي عدم إتاحة الفرصة للمتخصصني ملمارسة مهنتهم بالتدريس         
والتدريس يف معاهـد تعلـيم      ، نهم أتيحت هلم فرص العمل يف امليدان      والقليل م ، تعلّموه

                                      
  . سجالت قسم تدريب املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود بالرياض  - ) ٥٩(
 يف معهد تعليم اللغة العربية جبامعة اإلمام قائمة البحوث املتممة للماجستري، صاحل بن محد السحيباين.  د  - ) ٦٠(

  )حبث خاص . ( حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
برنامج املاجستري يف تعليم اللغة     ، اجلامعة األمريكية بالقاهرة  ، معهد اللغة العربية  "،  السعيد حممد بدوي  .  د    -) ٦١(

  ٥٩ص ، عربية للناطقني بلغات أخرىندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة ال، "العربية لألجانب
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يف الوقت الذي يالحظ فيه أنّ كثريا من معلمي اللغة العربية يف            ، اللغة العربية ومدارسها  
  ٦٢. هذه املعاهد من غري املتخصصني يف امليدان

  
لتطبيقي بل إنّ املدرسني الذين تأهلوا جزئياً حبضور دورات قصرية يف علم اللغة ا            

" العربية للجميع   " ومن هذه الدورات التدريبية القصرية ما يقوم به برنامج          . عددهم قليل 
من تدريب معلمي العربية لغري الناطقني ِبها يف أماكنهم، فقد افتتح دوراته التدريبيـة يف               

ـ ١٤٢٣آخر عام    مثّ منت الدورات وازدادت؛ فأقـام يف        بدورة أقامها يف الرياض،   ،  ه
ويف عـام   ،  هـ إحدى عـشرة دورة     ١٤٢٥ويف عام   ،  هـ مخس دورات   ١٤٢٤عام  

وقـد عقـدت    .  هـ أربع عشرة دورة    ١٤٢٧ويف عام   ،  هـ اثنيت عشرة دورة    ١٤٢٦
  .هذه الدورات يف أماكن شتى، يف أوروبا، ويف آسيا، ويف أفريقيا

  
وبلـغ  ،  هـ فوق مثـانني دورة     ١٤٣٠وقد بلغ جمموع الدورات مع اية عام        

  .متدرب ومتدربة تقريبا) ٢١٥٠(املتدربني يف هذه الدورات جمموع 
  

وهذه األعداد اليت خترجها هذه الربامج وغريها يعد قليال مقارنة بأعداد الراغبني            
ومقارنة حباجات مراكز تعليم اللغة العربية لغـري        ، يف هذا النوع من التعليم من الدارسني      

  .الناطقني ِبها
  

مثل وزارة التربيـة    ، رى مؤسسات تعليمية كربى   وكم تصيبك الدهشة حينما ت    
وغريمها حترص علـى إيفـاد      ، ومثل جامعة األزهر  ، والتعليم يف اململكة العربية السعودية    

                                      
  ٢٧٠-٢٦٩ص ، أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي.  د   - ) ٦٢(
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دون أن تنتبه هذه املؤسسات     ، معلمني بارزين يف العربية لتعليم العربية يف البالد اإلسالمية        
وكان ينبغي أن يوفـد     . إجناحهاإىل ضرورة التخصص ودوره يف تسهيل عملية التعليم و        

أو يف األقل يعطى من تتاح هلم الفرصة دورة يف املهنة ولو قصرية ليتبني              ، املختصون أصالً 
وكـثري  ،   الفرق الكبري بني تعليم العربية ألهلها وبني تعليمها لغرب أهلها- يف األقل  -هلم  

ال يعتقد بوجوده أصال؛    و، من هؤالء املوفدين ال يعرف الفرق بني النوعني من الدارسني         
ولذا فجهودهم الكبرية يكون جناحها قليال؛ للفرق الكبري بني الطالب العريب والطالـب             

وما زال العرب ميدون يد العون إىل إخوام املـسلمني          ،يف تعلّم اللغة العربية   ، غري العريب 
ة العربيـة ألبنـاء     الراغبني يف تعلّم اللغة العربية مبدرسني من ذوي اخلربات يف تعليم اللغ           

 ليس لدى أغلبهم أدىن خربة يف تعليم اللغة العربية لغـري    – ويا لألسف    –العرب؛ ولكن   
  .إن هي إال اجتهادات منهم قد تصيب وقد ختطئ. الناطقني ِبها
  

  : املبالغة يف استخدام اللغة الوسيطة يف تعليم العربية– ٤
دريس اللغة العربية، سـواء     استعمال لغة أخرى وسيلة لت    : يقصد باللغة الوسيطة  

أم كانت لغـة مـشتركة يفهمونــها مـع         ، أكانت هذه اللغـة اللغة األم للدارسني     
  . اختالف لغام األم

  
، ويغلو بعض املعلّمني يف استعمال هذه اللغة الوسيطة يف تدريس اللغة اهلـدف            

اب تعليم اللغـة    وحيول كت ، والغلو يف استعمال اللغة الوسيطة يقتل التفكري باللغة اهلدف        
وال يلجأ إىل ذلك عادة إالّ من درايته بتعليم اللغات ليـست            ، إىل شبه معجم ثنائي اللغة    

وهذا الغلو حيول اللغة الوسيطة من جمرد وسيلة لبيان املعىن إىل هدف بذاته يلجـأ           . جيدة
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ه وفيه اتـهام غري مصرح ب    . إليه حىت مع وجود وسيلة أخرى تبني املعىن كالصورة مثالً         
  . بعدم استقاللية اللغة اهلدف بأداء املعاين املفردة احتقاراً مبطناً لَها

  
ويف ، واألصل عدم استعمال اللغة الوسيطة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا           

كتب تعليم اللغة لغري الناطقني ِبها؛ وبذلك يصبح حمتواها صاحلاً لدارسني خمتلفي اللغات             
ومربرات هذا الرأي كثرية؛ لعـلّ من أمهها تثبيت اللفظة العربيـة يف            . متبايين اجلنسيات 

ذهن الدارس، وتدريبه على بذل اجلهد يف تعلم اللغـة، ومتكينه من أن يفكّـر باللغـة              
 ٦٣. ذاتـها وبطريق مباشر ومن خـالل عملية عقلية واحـدة وليس عـدة عمليـات      

، ويعتمده من لـهم خربة طويلة يف تعلـيم         وهذا االجتاه تأخذ به كثري من اللغات العاملية       
  . اللغات لغري أهلها

  
ونضيف هنا أنّ أكثر من مييل إىل استعمال اللغة الوسيطة واإلكثار منها هـم يف         
الغالب ممن يرون أنّ العربية أضعف من أن تستقلّ بنفسها، وإن مل يصرحوا بذلك فلسان               

وموقفه من اللغـة    ، ستعمل اللغة الوسيطة  وهذا ليس تعميما فهناك من ي     ، حاهلم ينبئ عنه  
وكذلك يكثر منها من بضاعته يف علم اللغة التطبيقي كاسدة؛ إذ يرى أنّ             . العربية إجيايب 

  . هو نقله إىل لغة الطالب األم– على سبيل املثال –أقرب وسيلة لتوصيل املعىن للدارس 
  

  :  املبالغة يف ربط اللغة العربية بالدراسات اإلسالمية- ٥
صحيح أنّ العالقة بني اللغة العربية وبني الدين اإلسالمي وثيقـة ومتالزمـة إىل              
درجة كبرية؛ ومع ذلك فإنّ املبالغة يف الربط بينهما جعل كثرياً من املعنيني بتعليمهمـا                

                                      
  ١٦٥ص ، دليل عمل يف إعداد املواد التعليمية لربامج تعليم العربية، رشدي أمحد طعيمة.  د   - ) ٦٣(
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يتصور أن املتخرج يف أحد التخصصني يستطيع أن يقوم بتدريسهما معاً وبدرجة واحدة             
هذه املبالغـة   . ذا كان الدارس من املتخرجني يف اجلامعات العربية       وال سيما إ  ، أو متقاربة 

يف ربط التخصصني ببعضهما أدت إىل االعتقاد اخلاطئ بأن من يعطـي دورة شـرعية               
  .يستطيع أن يقدم دورة يف تعليم اللغة

  
كما أن هذا الربط أدى إىل ترتيب مواد كتب تعليم اللغة العربيـة ومفرداتــها               

ه أمهية املوضوع الشرعية أو العامة دون مراعاة للتدرج اللغوي يف تعلـيم             ترتيباً مراعى في  
هذا التدرج قد يقتضي تقدمي بعض املواد وتأخري أخـرى مبعـزل عـن أمهيتـها                ، اللغة

كما أن هذا الربط أدى إىل قلة الدورات التدريبية اليت ترفع من مستوى معلـم     . الشرعية
  .وقد كثرت يف املقابل الدورات الشرعية، الناطقني ِبهاالعربية وتؤهله لتعليم العربية لغري 

  
وخنتم هذه الفقرة بالتركيز على أن املقارنة بني تعليم العلوم الشرعية وتعليم اللغـة      
العربية لغري أهلها جعلت كثريا من الداعمني واملتربعني للعمل اخلريي يتجهون إىل دعـم              

لعربية ومشاريعها؛ وذلك لعدم إدراك هؤالء      واإلحجام عن دعم تعليم اللغة ا     ، تعليم الدين 
  .الداعمني ألمهية اللغة العربية وتعليمها يف ذاتـها ودورها يف توضيح الثقافة اإلسالمية

  
  : املبالغة يف تضخيم الفرق بني الفصحى والعامية– ٦

، وهي اللغة العلمية والتعليمية يف الوطن العريب، اللغة الفصحى هي لغة القرآن
  .عاميات حمصورة يف االستخدام الشفهي اليوميوتبقى ال

  



  اءاتـإض
 

  ٢٩١

فكثري من األلفاظ العامية إذا ، والفرق بني الفصحى والعامية مبالغ يف تضخيمه
ومن زاوية اخرى فالدراسات تثبت قرما ، حركت عادت إىل أصلها الفصيح من زاوية

لني إىل املدرسة من بعض؛ ففي دراسة أجريت على املفردات عند األطفال املصريني الداخ
ويف ، من الكلمات اليت يستخدمونها مشتركة بني العامية والفصحى % ٨٠ثبت أن 

دراسة أخرى حول لغة األطفال املصريني الشفهية يف الصفوف األوىل من املدرسة 
فقط يف  % ٣، ٥اإلبتدائية تبني أن نسبة الكلمات اليت ال متت إىل الفصحى بصلة بلغت 

ويف ، فقط يف الصف الثالث % ٢و، فقط يف الصف الثاين % ٢، ٥و، الصف األول
من الكلمات األكثر شيوعاً يف كتب القراءة املستخدمة  % ٧٢، ٨دراسة ثالثة تبني أنّ 

 ٦٤. يف رياض األطفال ويف السنتني األوليني من اإلبتدائية يف مصر موجودة يف العامية
واللهجة املصرية من أبرز ، هذا هو حجم الفروق بني الفصحى والعامية يف مصر

 –ولذا فالفارق بني الفصحى والعامية يف مثل جزيرة العرب سيكون ، اللهجات العربية
  . أقلّ–بالطبع 

  
من يتعلّم عامية قد و،  العامية– إىل حد كبري –ومن يتعلّم الفصحى يعرف 

  .خيفى عليه كثري من الفصحى وخيفى عليه بقية العاميات
  

  :للغة ومهاراتـها بطريقة القواعد والترمجة تعليم عناصر ا– ٧
وهي طريقة قدمية مل اجلانب االتصايل      ، تعلم العربية بطريقة القواعد والترمجة    

أو ، وبسبب شيوع هذه الطريقة حدث اخللط بني تعليم اللغة والتعليم عـن اللغـة       ، للغة

                                      
 النحو الغائبنقالً عن ، ٤٩.  ص،أساسيات يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ا: حممود كامل الناقة   - ) ٦٤(

 ٨٩لعمر يوسف عكاشة ص 



  اءاتـإض
 

  ٢٩٢

الطريقـة يوغلـون يف     تعليم اللغة ودراسة اللغة؛ وهلذا نرى املعلمني ذه         : بعبارة أخرى 
قضايا النحو وتأويالته وتقديراته؛ وهذا ما جعل كثرياً من دارسي العربية ذه الطريقـة              

ولكنهم باملقابل ال جييـدون     ، يبزون كثرياً من أبناء العرب يف معرفتهم للقضايا النحوية        
 للغـة   فاجلانب االتصايل ، وال جييدون التعبري شفهيا عما يريدون     ، فهم ما يستمعون إليه   

  .ضعيف لديهم
  

بل لـدى   ، ويكتبون ويفِهمون ، يقرؤون ويفهمون ، جتد فيهم علماء بارزين   ، نعم
ويفاجأ العريب حينما حياول احلديث معهم؛      . بعضهم مؤلفات قيمة يف اللغة وعلوم الدين      

هذا اجلانب ال يواكب ما وصلوا إليه يف        ، فيجد لغتهم العربية ضعيفة يف جانبها االتصايل      
وكم سببت هذه الظاهرة ملراكز تعليم العربية يف الوطن العريب مـن            . جلانب املعريفّ للغة  ا

حرج وأوقعتهم يف لبس؛ فأوراق هذا النوع من الدارسني وشـهادام تـرد إىل هـذه                
يطلب أصحابها القبول يف برامج تعليم العربية؛ فيجد املسؤولون يف هذه املعاهد            ، املعاهد

 قد درس مواد كثرية يف اللغة العربية والعلـوم          –الل مطالعة أوراقه     من خ  –أنّ الطالب   
بل وقد يكون حتصل على درجات عالية يف هذه املـواد، و مـن مثَّ يتوقـع                 ، الشرعية

، املسؤولون عن هذه املعاهد أن الطالب قد ال حيتاج إال إىل شيء يسري من اللغة العربيـة                
حتديـد  (و جيلس الختبـار التـصنيف       ، املعهدوتأيت املفاجأة حينما يصل الطالب إىل       

ومـن مثّ   ، ؛ فيتضح هلم أنه ال يفهم ما يقولون وال ينطق إال كلمات معـدودة             )املستوى
وحقيقة أمره أنه يف مستوى أعلى إذا ما اعتـربت          ، ٦٥يصنف هذا الطالب مع املبتدئني      

االتصايل للغة؛ حيث مل    إذن تربز مشكلتهم مع اجلانب      ، اجلوانب غري االتصالية من اللغة    
  .تكن حملّ اهتمام لدى مدارسهم اليت تعلموا فيها

                                      
  .ولكن األغلب صادقون، وقد تكون نسبة منهم كذلك، وقد يتهم بعضهم بالتدليس وإخفاء احلقيقة    - ) ٦٥(



  اءاتـإض
 

  ٢٩٣

وإن صنفوا يف املستويات الدنيا للغة إالّ أـم         ، صحيح أنّ هذا النوع من الطالب     
يستطيعون السيطرة على اللغة بوقت ليس بكثري؛ ألنّ ما ينقصهم ليس جوانـب اللغـة               

 واهليبة من أصحاب اللغة دوراً يف تعثـرهم يف          و لعلّ للصدمة اللغوية   ، بل بعضها ، كلّها
وما كان ذلك ليحدث لو أنّ القائمني علـى أمـر   . اجلانب االتصايل للغة يف أول أمرهم  

تعليمهم يف بلدام وعوا أنّ التعليم بطريقة القواعد والترمجة ال جتدي يف هـذا اجلانـب             
  .االتصايل
  

  :عالة تعليم عناصر اللغة ومهاراتـها بطرق غري ف- ٨
ويدرب على ، يتم تعليم أصوات اللغة بالطرق التقليدية على أنـها جمرد حروف •

  .٦٦دون االهتمام بنطقها ، كتابتها ومتييزها شكال
ودون التركيز علـى    ، تقدم املفردات يف الطرق التقليدية دون خطـة متدرجـة        •

  .االستخدام
  .بتفصيالا وشواردها ونوادرهاتعلَّم قواعد اللغة على أا هدف بذاا؛ فيبالغون  •
  .والسيما جانب فهم املسموع منها، مل كثريا مهارة االستماع •
  .مل كثريا مهارة الكالم واحملادثة •
  .وعلى القراءة اجلهرية دون غريمها، يركز يف تعليم القراءة على اجلانب اآليل •
 .يتم االهتمام باجلانب اآليل من مهارة الكتابة •

  
  

                                      
يدون؛ حيث أنّ هذه املدارس تعـتين بـالنطق          يستثىن من ذلك مدارس حتفيظ القرآن اليت يدرس فيها ا             -) ٦٦(

  .الصحيح ألصوات العربية



  اءاتـإض
 

  ٢٩٤

  :  ما يليا مشكالت تعليم العربية لغري الناطقني منكما يكن أن 
  ).دراسة اللغة / تعلّم اللغة ( اخللط بني تعليم اللغة والتعليم عن اللغة  
اخللط يف تدريس العنصر أو املهارة بينه وبني غريه من العناصر أو املهارات؛  

 .فال يتم التركيز عليه
اف؛ فال يتم التركيز على اخللط يف تدريس العنصر أو املهارة بني األهد 

 .اهلدف األساس
 .قلة الترابط واالتصال بني املراكز املهتمة بتعليم العربية لغري الناطقني ِبها 
صعوبة احلصول على الكتب والربامج املناسبة يف كثري من البيئات اليت تم  

 . بالعربية
 .نانعزال التعليم العريب عن املستجدات والتقانة يف كثري من األماك 
 .البدء يف تعلّم اللغة يف سن متأخرة؛ مما يشكّل صعوبة لدى املتعلّم 
النظرة الدونية للغة العربية أدت إىل االعتقاد بأنّ العربية ال تستقل بأداء  

 .املعىن بال وسيط
 .حتديد املراحل حسب املراحل التعليمية ال املستوى اللغوي 
 .دون املراكز احلكوميةالدعم العريب متوجه إىل املراكز األهلية  
 .الدعم اخلريي متوجه إىل التعليم اإلسالمي دون التعليم العريب 
 .فرصة اللغة العربية يف اال الرمسي للدول ضعيفة يف كثري منها 
 .اختالف مستوى الطالب اللغوي يف الصف الواحد 
 .ازدحام الفصول بالطالب يف بعض املدارس 
  .ر وكلّ مهارةاملشكالت اخلاصة بتعلّم كلّ عنص 
  .ضعف بيئة التطبيق على اللغة خارج الصف الدراسي 



  اءاتـإض
 

  ٢٩٥

   ؟كيف نصنع البيئة اللغوية خارج الوطن العريب
  

يشكو كثري من دارسي اللغة العربية خارج الوطن العريب من ضعف بيئة التطبيق             
. ويرون أن هذه املشكلة صعبة احللّ     ، والسيما خارج الصف الدراسي   ، على اللغة العربية  

  :فيما يلي بعض املقترحات والتجارب الصطناع بيئة لغوية تسد بعض النقصو
  

وهي طريقة يأخذ ِبها    : بل املعاهد واملراكز  ، فرض اللغة العربية يف الفصول     
صندوق يف كـل    : ومنها معهد فجر لتعليم العربية يف مصر      ، بعض املراكز 

 معهد الراية   ويأخذ به ، فصل يضع فيه جنيها من يتحدث بغري العربية إلزاما        
 .يف إندونيسيا أيضا

برامج عربية ميسرة من دروس وحماضرات ونقاشات ال صفية متارس فيهـا    
وحيدد هلـا أوقـات     ، العربية والدارسون يشاركون على قدر استطاعتهم     

 .معينة
وقـد تكـون    ، متارس فيهـا العربيـة    ، برامج عربية خارجية يف األسواق     

 .مصطنعة
وحيضره املهتمون بالعربية   ، اقشة واملشاركة للمن/ أسبوعي  / منتدى يومي    

 .وطالِبها
توزيع الطالب إىل جمموعات صغرية من اثنني أو أكثر ويتعاهـد امللتقـون      

وحيدد لذلك وقت يومي ولـو كـان        ، على احلديث بالعربية خالل الفترة    
 .قصريا



  اءاتـإض
 

  ٢٩٦

مسعية بصرية تشتمل على برامج وخطب ومتثيليـات        / وضع مكتبة مسعية     
 .وليحيل املعلم إليها أحيانا، ستفيد منها من جيد فراغابالفصحى؛ لي

 .ومشاهدة القنوات العربية، االستماع إىل اإلذاعات العربية 
وهذه الطريقة يعمل   ، يف الصباح / يف الفسح   / ارجتال كلمة بعد كل صالة       

حيث يرجتل أحد الطـالب كلمـة بعـد         ، ِبها معهد الراية يف إندونيسيا    
 . سيما إذا كان للمدرسة مسجد خاصوهي صاحلة وال، الصالة

االنتقال الفعلي إىل البيئة العربية احلقيقية يف آخر فصل أو عام من دراسـة               
 .العربية

   



  اءاتـإض
 

 

  

  

  الباب السادس
  

 التربية العملية
o األهداف التربوية التعليمية: أوال 
o املشاهدة: ثانيا 
o حتضري الدروس: ثالثا 
o التدريس املصغر: رابعا  



  اءاتـإض
 

 

  التربية العملية
  

  األهداف التربوية التعليمية: أوالً
تشكل األهداف دائماً نقطة البداية ألي عمل، سواء كان هذا العمل يف إطار 
النظام التربوي أو أي نظام آخر، فهي تعد مبثابة القائد واملوجه لكافة األعمال؛ لذا جند 

وعملية، خاضعة أن األهداف التربوية تعد معيارا أساسيا الختاذ قرارات تعليمية عقالنية 
  .للفحص والقياس والتجريب

  
واألهداف التربوية هي املعايري اليت يف ضوئها ختتار املواد الدراسية وتنظم 

ميكن إبراز و. حمتوياا، وتعد أساليب التدريس واالختبارات وغريها من أساليب التقومي
 : الدور اهلام لألهداف التربوية على النحو التايل

خمططي املناهج على اختيار احملتوى التعليمي للمراحل الدراسية ـ تعني األهداف ١
  . املختلفة وصياغة أهدافها التربوية اهلامة

ـ تساعد األهداف التربوية على تنسيق وتنظيم وتوجيه العمل لتحقيق الغايات ٢
  . الكربى ولبناء اإلنسان املتكامل عقلياً ومهارياً ووجدانياً يف ااالت املختلفة

يساعد حتديد األهداف التربوية يف التنفيذ اجليد للمنهج من حيث تنظـيم طـرق              ـ    ٣
  .التدريس وأساليبها وتنظيم وتصميم وسائل وأساليب خمتلفة للتقومي

يعني حتديد اهلدف األساسي لكل مقرر ولكل درس بذاته على حتديـد خطـوات               _ ٤
ر نصيب األسد من    وعلى إعطاء اخلطوة اليت حتقق هذا اهلدف بشكل مباش        ، الدرس
  .الوقت



  اءاتـإض
 

  ٣٠٠

إذا حقّق اهلدف األساسي لكل مقرر ولكل درس بذاته زال اخللط بـني العناصـر        _ ٥
وحصل التكامل يف النهاية بني هـذه  ، وأخذ كل منها نصيبه من التركيز ، واملهارات

  .الفروع
 إن حتديد اهلدف األساسي واألهداف الفرعية ينأى باملعلم عن تدريس أشياء كثرية _ ٦

وجينبه ترك أشياء أساسية ختدم هذه األهداف بصورة مباشرة وأكثر ، قد ال تلزم
  .وضوحا

  



  اءاتـإض
 

  ٣٠١

  املشاهدة: ثانياً
عادة ما يبدأ الطالب خربته يف التربية العملية حبضور حصص املشاهدة ملـدة             

ففيها يتعرف  . وهي فترة هامة متتص كثرياً من قلق الطالب ومتده بالثقة         . أسبوعني فأكثر 
وجيد الفرصـة يف  . و املدرسة وقوانينها ومعلميها ليستقي منهم اخلربات التدريسية على ج 

. التعرف أيضاً على املشرف وأسلوبه يف النقد والتقومي وتقدمي املساعدات واإلرشـادات           
  . كما تتوثق الصلة بينه وبني زمالئه للتعاون ولالستفادة منهم

  
  :فوائد املشاهدة

ة الذي يشاهد مدرسني آخرين وهم يدرسون يستفيد        إنّ طالب التربية امليداني   
  :ومنها، من هذه املشاهدة فوائد متعددة

يستفيد الطالب من اجلوانب اإلجيابية الـيت يراهـا يف املدرسـني الـذين             -١
  .فيقلدهم يف تلك اجلوانب أثناء تدريسه، يالحظهم

يستفيد الطالب من اجلوانب السلبية الـيت يراهـا يف املدرسـني الـذين               -٢
  .فيبتعد عن تلك اجلوانب يف تدريسه، يالحظهم

  .يراقب الطالب سري التفاعل اجلاري بني املدرس وتالميذه -٣
يراقب الطالب كيف يعامل املدرس تالميذه وكيف حيل املشكالت الـيت            -٤

  .تواجهه
  .يتعلم الطالب أفضل طريق إلجراء االمتحان -٥
  .يراقب الطالب أثر تشجيع املدرس على تالميذه -٦
  .الب مالمح التالميذ وانفعاالم ويربطها بسلوك املدرسيراقب الط -٧



  اءاتـإض
 

  ٣٠٢

هل يهدد ؟ هل يشجع ؟ هل يشتم        : يراقب الطالب سلوك املدرس اللفظي     -٨
  .إخل..؟ هل يغضب ؟

  .يراقب الطالب استعمال املدرس للوسائل املعينة -٩
يراقب الطالب العوامل اليت جتعل من املدرس شخصا ناجحا والعوامل اليت            - ١٠

  ٦٧.  أقل جناحاجتعل منه شخصا
  

  :آداب املشاهدة
حيـسن بـك    ، لتكون مالحظتك لزمالئك أو للمدرسني املنتظمني مرحية لك وهلم        

  :مراعاة ما يلي
  .وترتب معه أمر زيارتك، عليك أن تستأذنه مسبقا، قبل أن تزور زميلك وهو يدرس

  .اجعل زياراتك ثابتة وجمدولة يف جدول املالحظة -١
. ألن ذلك يربك سري درسه    ، خر إىل حصته  ال تزعج زميلك بقدومك املتأ     -٢

وإذا كان لدى زميلك عدة مالحظني فتصور كيف يكون احلال إذا طرق            
  .الباب طارق كل بضع دقائق

فيحسن أن يدخل املالحظون معا لتقليـل  ، إذا كان هناك أكثر من مالِحظ  -٣
  .عدد املرات اليت ينقطع فيها سري الدرس

درس أو بعده مباشرة كي ال ينقطع       من األفضل أن تدخل إىل الصف مع امل        -٤
  .الدرس مطلقا

  .بل انتظر إىل اية احلصة، ال خترج أثناء الدرس -٥

                                      
  ٣٠ص ) بتصرف  ( دليل الطالب يف التربية العملية، حممد علي اخلويل. د: انظر    - ) ٦٧(



  اءاتـإض
 

  ٣٠٣

وال تقدم معلومات إىل    ، فال تتدخل يف سري الدرس    ، تذكر أنك ضيف فقط    -٦
  .املدرس أو إىل تالميذه

وهو عادة يف اجلزء اخللفي من      ، اجلس يف املكان الذي خيصصه لك املدرس       -٧
  .غرفة الصف

  ٦٨.  تبد أي سلوك يفهم منك أنك تستهزئ بأحد يف غرفة الصفال -٨
  

  :عملية املشاهدة
بل هي عملية حتليلية ناقدة ، إن املشاهدة ليست أمراً يقصد منه تضييع الوقت

مقيمة للمدرس وللدرس؛ وهلذا يستحسن أن يكون لديك جمموعة من األسئلة اليت 
  : هذه األسئلة ما يليومن. تبحث عن أجوبة لَها أثناء مالحظتك للمدرس

  هل مظهر املدرس الئق باملهنة؟ -١
  هل صوته واضح لدى مجيع طالب الصف؟ -٢
هل استخدم صوته بطريقة فعالة من حيث تنويعه علواً واخنفاضاً أم كـان              -٣

  صوته على وترية واحدة؟
  هل كان واثقاً من نفسه أم متردداً خائفاً؟ -٤
  يف واد آخر؟هل كان ضابطاً للصف أم أن الصف كان يف واد وهو  -٥
  هل أشرك التالميذ يف الدرس أم كان هو السائل وايب؟ -٦
  هل أثىن على من يستحق الثناء أم كان ضنيناً بعبارات التشجيع؟ -٧
  هل شوق تالميذه أم كان امللل مسيطراً عليهم؟ -٨
  هل كان فامهاً للمادة اليت يدرسها أم كان درسه مليئاً باألخطاء املعرفية؟ -٩

                                      
  ٣١ - ٣٠ص ) بتصرف  ( دليل الطالب يف التربية العملية، حممد علي اخلويل. د:  انظر   -) ٦٨(



  اءاتـإض
 

  ٣٠٤

 املعينة السمعية أو البصرية أم اكتفى بلسانه وخيـال          هل استخدم الوسائل   - ١٠
  تالميذه؟

  هل استخدم اللوح بطريق مرتبة واضحة أم بطريقة فوضوية؟ - ١١
هل وزع وقته بطريقة مقبولة بني األنشطة املختلفة أم ركز علـى بعـض               - ١٢

  اجلوانب وأغفل جوانب أخرى؟
  بدون تعلم؟أي هل تعلم منه التالميذ أم كان هناك تعليم ، هل حقق أهدافه - ١٣
هل أبدى مهارة يف استخدام أساليب التدريس املتنوعة أم كان حـائراً ال              - ١٤

  يدري كيف يدرس ما يريد تدريسه؟
  هل كان ودوداً مع التالميذ أم كان عدوانياً معهم؟ - ١٥
  هل راعى الفروق الفردية؟ - ١٦

  
ولكن ما  ، ويف الواقع إن األسئلة اليت ميكن ِبها تقييم درس املدرس كثرية جداً           

وعملية املشاهدة قد تكون ممتعـة إذا أراد لَهـا          . ر منها يغطي معظم اجلوانب اهلامة     ذك
وقد تصبح عملية املشاهدة    . وإذا جلس املشاهد بعني ناقدة وأذن مفتوحة      ، املالحظ ذلك 

  ٦٩. وإذا جلس املشاهد بعني مغمضة وأذن مغلقة، مملّة إذا أراد لَها املالحظ ذلك
معلم الفصل واملـشرف يف حـصص املـشاهدة         مع  املتدرب  تعامل الطالب   

واإلفادة من مالحظاته حتتاج إىل مهارات ميكن للمشرف تنميتها من خـالل النقـاط              
  :التالية

، على معلم الفصل ويتكلم معه قبل املشاهدة أو بعدها        املتدرب  يتعرف الطالب    - 
، رأيه يف التدريس  ، أهداف املعلم من الدرس   : ويتناقش معه يف بعض األمور مثل     

                                      
  ٣٤ -  ٣٢ ص) بتصرف  ( دليل الطالب يف التربية العملية، حممد علي اخلويل. د:  انظر    - ) ٦٩(



  اءاتـإض
 

  ٣٠٥

حبيث جتعل املعلـم    . خربته التدريسية ، فلسفته أو آرائه التربوية   ، رأيه يف طالبه  
وحيـاول  . االستفادة منـه  املتدرب  يشعر أنه مصدر هام ذو خربة يريد الطالب         

 أن يبين عالقة طبيعية معه ويستأذنه يف االتصال به هاتفياً كـل             املتدرب الطالب
  . أو الدرس الذي سوف يدرسهأسبوع للتأكد من عدم تغيري موعد احلصة 

هل سريكز على املعلم وتدريسه ؟ هل       . حيدد الطالب ما يرمي إليه من املشاهدة       - 
سريكز على الطالب وتفاعلهم ؟ هل يتعرف على نوعية أسئلة املعلـم ؟ هـل               
يبحث عن األسئلة اليت تؤدي إىل اإلجابات املشوقة واالبتكارية من الطـالب ؟         

 . على هذه األشياء تباعاًوبالتخطيط ميكنه أن يركز
ويسأل نفسه مـاذا    ، أن يضع مكانه مكان طالب معني     املتدرب  حياول الطالب    - 

 كنت أجيب لو كنت مكانه ؟ ملاذا فشل الطالب يف إعطاء اإلجابة السليمة ؟ 
فاملهم أن يستغل املتدرب حصص املشاهدة ليفهم الطالب ويبحث عن          

 على مستويام وقدرام أكثر من      كما يتعرف ، أسباب تصرفام واستجابام  
 .تركيز كل االنتباه على املعلم وطريقته يف ضبط الفصل

أو باألحرى يعيش   . للمعلم والطالب معاً قدر اإلمكان    املتدرب  معايشة الطالب    - 
، دور املعلم ودور كل طالب سواء الذي جييب عن أسئلة املعلم بنجاح أو فشل             

الذي معه الكتـاب والكـراس واألدوات       ، ايباملنعزل واإلجي ، املهتم وغري املهتم  
 . وذلك لفهم الطالب وليس جمرد النظر، والذي ليس معه

أن يكتب تقريراً بكل ما جرى يف الفصل مبا يف ذلـك            املتدرب  حياول الطالب    - 
، حبيث ال يقتصر التقرير على إعطاء حكم فقـط        . تعليقات الطالب وتفاعلهم  

ليتين مل  .. مل أستفد من حضور الدرس    .. الدرس ممل .. كأن يقول الدرس سيئ   
كان الطالب منـصتني    .. املعلم شرح الدرس شرحاً ممتازاً    ..أشاهد هذا الدرس  



  اءاتـإض
 

  ٣٠٦

فاملهم أن يشمل التقرير أداء املعلم وسلوك الطـالب الـذي           . ويتابعون الدرس 
املهـم أن يـتلمس     . والنقاط احلسنة أو السيئة واالستفادة منها     ، يعكس فهمهم 

.  الطيبة يف أي موقف تعليمي ويتعلم من الطيب وغري الطيـب           املتدرب النواحي 
ولكن تسجل ملاذا   ، أن الدرس سيئ  املتدرب  وليس من املفيد أن يسجل الطالب       

كان التدريس كذلك ؟ وماذا فعل املعلم ؟ كيف ميكن حتسني الدرس ؟ ومـا               
 )اجلو  ( دور الطالب ؟ وما هو السبب وراء تصرف الطالب؟ وما طبيعة املناخ             

 التعليمي ؟
مع حماولة ،      الرجوع إىل الكتاب املدرسي وحتضري الدرس الذي شاهده نفسه- 

  ٧٠. معاجلة نقاط الضعف اليت الحظها

                                      
  ٦٤ص ، قضايا ومشكالت حيوية يف التربية العملية، نظلة حسن خضر. د:   انظر   - ) ٧٠(



  اءاتـإض
 

  ٣٠٧

  
   *تقييم أداء املعلّم املشاهد يف التدريس

  :  التاريخ          : اسم املشاِهد
  :           املشرف        : اسم املشاهد

  :ة           الشعب        : املستوى
 : موضوع الدرس        : املهارة أو العنصر

  

ف فعاليات الدرس م
ضعي

 

سط
و

 

جدا جيد
يد 

ج
 

تاز
مم

 

      .يلقي السالم على الطالب يف بداية الدرس ١
      .نظيف املظهر واهليئة ٢
      .يتحدث بلغة صحيحة ومفهومة ٣
٤ معتدل حبركته داخل الصف.      
      .طليق الوجه وبشوش ٥
       .صوته مسموع جلميع الطالب  ٦
      .ميلك نفسه عند الغضب ٧
      .يظهر احلماس واحليوية خالل فترة الدرس كلّها ٨
      .يواجه املواقف املربكة باتزان ومرونة ٩

      .يظهر الثّقة يف أفعاله وأقواله ١٠
      .يستخدم السبورة بصورة صحيحة ١١
      .ل التعليمية بأوقاا املناسبةيستخدم الوسائ ١٢



  اءاتـإض
 

  ٣٠٨

      .أسئلته التمهيدية مثرية ومشوقة ١٣
      .يربط خربات الطالب مبوضوع الدرس اجلديد ١٤
      .يعرض أفكار الدرس بصورة مترابطة ١٥
      .يتيح الفرصة للطالب بطرح أسئلتهم ونقاشهم ١٦
      .يعزز السلوك اجليد فوريا ١٧
      .يراعي توزيع احلصة على خطوات الدرس ١٨
      .يهتم بالواجبات املرتلية ويوجهها حنو أهداف الدرس ١٩
      .يستخدم أمساء الطالب عند التعامل معهم ٢٠
       .يعدل السلوك غري السوي دون إفراط يف النقد  ٢١
       .خيلق التنافس الفردي بني الطالب  ٢٢
       .لى طالب بعينهم دون اآلخرينال يركّز ع  ٢٣
       .حيترم آراء الطالب  ٢٤
       .يتسم بالتواضع  ٢٥
       .االلتزام باحلضور واالنصراف يف املواعيد  ٢٦
       .يلتزم بالتحضري اجليد للدروس  ٢٧
       .يصحح واجبات الطالب يف الوقت املناسب  ٢٨
       .يراعي الفروق الفردية بني الطالب  ٢٩
       .مستوى اإلملام باملادة العلمية  ٣٠
       .التقدير العام الذي يستحقه املعلّم  ٣١
       ..............................مالحظة أخرى  ٣٢
       ..............................مالحظة أخرى  ٣٣



  اءاتـإض
 

  ٣٠٩

       ..............................مالحظة أخرى  ٣٤
       .............................. أخرىمالحظة  ٣٥
       ..............................مالحظة أخرى  ٣٦
       .............................مالحظة أخرى  ٣٧
       ............................مالحظة أخرى  ٣٨
       .............................مالحظة أخرى  ٣٩
       .............................مالحظة أخرى  ٤٠

 ١١٣ - ١١١ص ) بتصرف ( التربية امليدانية وأساسيات التدريس، مهدي حممود سامل وعبد اللطيف احللييب: انظر •



  اءاتـإض
 

  ٣١٠

  حتضري الدروس: ثالثا
  

             لة للدرس يـتمي إىل وضع خطّة مفصحتضري الدروس عملية عقلية منظمة، تؤد
سب، ودف إىل رسم صورة واضحة ملا سـيقوم بـه           إعدادها قبل التدريس بوقت منا    

. أثناء احلصة _ أو خارجه   _ املدرس وتالميذه خالل املدة اليت يقضيها معهم يف الفصل          
وتشتمل اخلطة على تعيني حدود املادة املراد إعطاؤها للتالميذ، وترتيب احلقـائق الـيت              

ها توصيل املعلومـات    يتضمنها موضوع الدرس، ورسم طريقة حمدودة وواضحة ميكن بِ        
  .إىل أذهان التالميذ بالشكل الذي يتناسب مع قدرام العقلية واجلسمية

  
وال شك أن عملية التحضري اليت تسبق عملية التدريس الصفّي تلعب دوراً هامـاً             

فهـي  ، وأي حماولة لتنفيذ أحد الدروس دون حتضري مسبق له        . يف جناح عملية التدريس   
  .وتضييع وقت املعلم واملتعلم، األهداف التعليميةحماولة فاشلة ال حتقق 

  
  :ومنها،  وحتضري الدروس وإعدادها يتضمن عدداً من املميزات والفوائد

يزيد الثقة يف نفس املعلم قبل دخول الفصل الدراسي نتيجة إلملامه باحملتوى العلمي              -١
زمة لتنفيذ  وحتديده لألهداف التعليمية والطرق التدريسية واألنشطة والوسائل الال       

  .مث عمليات التقومي الالزمة، الدرس
  .بعد حتديدها بدقة، حيقّق األهداف التعليمية اخلاصة بكل درس -٢
 .يساعد املعلم على توقع املواقف التعليمية اليت قد تظهر أثناء تنفيذ الدرس -٣
يساعد املعلم على مراعاة خصائص التالميذ وميوهلم واحتياجام أثنـاء عمليـة             -٤

 .التحضري



  اءاتـإض
 

  ٣١١

ساعد املعلم على حتديد الطرق أو األساليب التدريسية واألنـشطة والوسـائط            ي -٥
 .التعليمية وعمليات التقومي وإعدادها قبل بدء التدريس

 .يعطي االستعداد الفعلي والنفسي للمواقف التعليمية أثناء التدريس -٦
 وقام، يتيح الفرصة للمعلم لإلضافة والتجديد واالبتكار كلما حضر درساً جديداً          -٧

بتحليل احملتوى التعليمي وحدد أهداف الدرس والطرق واألنـشطة والوسـائل           
 .وعمليات التقومي

 .يسهل عملييت التعليم والتعلم يف البيئة الصفية -٨
يساعد املعلم على اكتشاف أي قصور يف احملتوى املقرر يف عناصر املنهج  -٩

 ٧١. رأو أخطاء طباعية أو لغوية أو ختطيطية يف الكتاب املقر. األخرى
 .يساعد املدرس على اكتساب ثقة تالميذه واحترامهم له - ١٠
 .حيمي التالميذ من أضرار االرجتال والعشوائية - ١١
مينح املدرس الثقة بنفسه ويهيئ له سريا منظما يف عرض الدرس وحيميه من  - ١٢

 .٧٢النسيان وجينبه التكرار
جيعل مهمة االمتحانات سهلة وميسرة ويضمن لَها املواصفات اجليدة  - ١٣

 .دق والثبات والشمول واملوضوعيةكالص
 .يقلل من مقدار احملاولة واخلطأ يف التدريس - ١٤
 .يساعد املدرس على التحسن والنمو املستمر يف املهنة - ١٥
  .حيمل املدرس على االرتباط باملنهج وميكنه من نقده ومعرفة ما فيه من ثغرات - ١٦

                                      
( التربية امليدانية وأساسيات التدريس ، عبد اللطيف بن محد احللييب. مهدي حممود سامل و د. د:انظر   - ) ٧١(

 ١٨٢ -  ١٨١ ص ،)بتصرف 
 ١٢ص ) بتصرف ( ، وغريه ، دليل التدريب على التدريس، عبد الغين إبراهيم حممد إبراهيم. د:  انظر   -) ٧٢ (



  اءاتـإض
 

  ٣١٢

 :فر يف خطة الدرساعناصر جيب أن تتو
كرة التحضري اليومية، غري أنه مـن املهـم أن          ليس هناك شكل حمدد لكتابة مذ     

 :تشتمل على املكونات والعناصر التالية
  : ومن أهم ضوابطها أن تكون،األهداف حتديد -١

  .ـ مرتبطة باألهداف العامة للتربية وللمرحلة وللمادة
اال املعريف ـ اال االنفعايل  : ( ـ مشتملة على ااالت الرئيسة لألهداف وهي

معرفية ـ مهارية ـ وجدانية ( وبصياغة أخرى، ) ال النفس حركي ـ ا .(  
+ فعـل إجرائـي     + أن  ( ـ عبارات األهداف مصاغة صياغة سلوكية صحيحة        

  ). وصف اخلربة التعليمية املراد إتقاا من قبل الطالب + الطالب 
  .، إعراباً تاماً)أعجبين حممد خلقه ( أن يعرب الطالب :  مثال

 
  :ومن ضوابطه احملتوىر  اختيا-٢

  .ـ أن يسهم يف حتقيق أهداف الدرس
  .ـ أن يشمل املوضوع بصورة متوازنة مبا يتالءم مع زمن احلصة

  ). أرقام، تواريخ، أمساء ( ـ أن يشتمل على موضوعات واضحة وصحيحة 
  .ـ أن تكون عناصره مرتبة ترتيباً منطقياً

  ). اإلسالمية ـ أن يشتمل على جوانب تتعلق بالقيم واملبادئ
أساليب املعلم يف التدريس، ونـشاطات الطالـب        (،  النشاطاتاألساليب و  اختيار   -٣

  :ومن ضوابطها) للتعلم
  .ـ أن تكون متنوعة فال تقتصر على طريقة أو أسلوب دون آخر

  .ـ أن تراعي الفروق الفردية للطالب وتكون ذات مستويات خمتلفة



  اءاتـإض
 

  ٣١٣

  .ـ أن تشتمل على نشاط عملي يف الصف
  .. أن تكون مرتبطة مبوضوع الدرس وأهدافهـ
 

  :، وتشمل ثالث مراحل، هياإلستراتيجيةحتديد  -٥
 
  : التمهيد: أوال

وهو مدخل ضروري لتقدمي الدرس جيب أن يثري اهتمـام التالميـذ ويـدفعهم     
  .ويساعدهم على فهم الدرس، للتشوق لعرض الدرس

 
  : العرض: ثانيا

، م فيه املعلم بعرض عناصـر الـدرس       وهو اجلانب املهم يف الدرس، حيث يقو      
مبشاركة التالميذ مشاركة فعالة، حيث ال ينبغي أن يقتصر دور التالميذ علـى التلقـي               
فقط، وينبغي أن يكون العرض وفقا ألهداف الدرس وطبيعة احملتوى، ومن الضروري أن             

قا لطبيعة  تتعدد فيه األنشطة، وأن تستخدم الوسائل املعينة بصورة طبيعية غري متكلفة، وف           
  .املادة، وطبيعة التالميذ، وتوفر الوسائل والزمن املخصص للدرس

  
  : اخلامتة: ثالثا

وهي عبارة عن تلخيص ألهم عناصر الدرس، وذلك للتذكري ِبها وإبرازهـا، و             
ينبغي تدوين ذلك امللخص على السبورة مىت كان ذلك ضروريا، حسب طبيعة املـادة              

 .ومرحلة منو التالميذ
  :، ومن ضوابطها التعليميةواألدواتر الوسائل  اختيا-٥



  اءاتـإض
 

  ٣١٤

  .ـ أن تكون مالئمة ملوضوع الدرس وملستوى الطالب
  .ـ أن تسهم يف حتقيق أهداف الدرس وتوضيح احملتوى بفاعلية

 .ـ أن تكون متنوعة ومبتكرة وتشجع الطالب على استخدامها
 التدريس املطبقة أو    وعلى ضوئها يتم حتديد مدى جناح خطة       اختيار أساليب التقومي،     -٦

  :فاعليتها ومن أهم ضوابط عملية التقومي
  .ـ أن يكون التقومي مرتبطاً بأهداف الدرس

  ).شفهي، حتريري، موضوعي، مقايل ( ـ أن تكون وسائل التقومي متنوعة 
  .ـ أن يتم التقومي من خالل أسئلة رئيسة

 .ـ أن يقيس املعلومات و املهارات واالجتاهات
 .ن حتديد الزم-٧
 . إثبات النتيجة وامللحوظات-٨
وهو تكليف من املعلم للطالب بغرض تثبيـت اخلـربة يف           ـ حتديد الواجبات املرتلية،     ٩

  :ذهنه وربطه باملادة الدراسية لوقت أطول، ومن أهم ضوابطه
  .ـ أن يسهم الواجب يف حتقيق أهداف الدرس

  .الطالبـ أن يكون متنوعاً يف موضوعاته واضحاً وحمدداً يف أذهان 
  .ـ أن يساعد الطالب على التعلم بفاعلية وحيفزهم على االطالع اخلارجي

  
  : وينبغي على املعلم وقبل أن يدخل احلصة أن جييب عن ثالثة أسئلة وهي

   ماذا سأدرس يف هذه احلصة ؟– ١
   ملاذا اخترت هذا الدرس ؟– ٢
   كيف سأقدم هذا الدرس ؟– ٣



  اءاتـإض
 

  ٣١٥

ملعلمني يدخلون احلـصة دون حتـضري أو        ومن سوء احلظ أنّ هناك عددا من ا       
ورمبا ادعى بعضهم أنه لـيس      ، وبالتايل فهم ال يفكرون يف األسئلة السابقة      ، إعداد مسبق 

ألنه يعتمد يف تدريسه على ما ينبثق يف احلـصة مـن أحـداث              ، يف حاجة إىل التحضري   
اث السياسية  كاألحد، أو ما جيري يف حميط املدرسة أو احمليط العام من شؤون          ، ومواقف

  .و االقتصادية واالجتماعية والرياضية اليت حتدث يومياً
  

ال ، إنّ االعتماد على األسلوب السابق جيعل احلصة كالسفينة يف مهب الـريح           
ومن هنا كان حتضري الدرس ضرورة      . يدري قائدها هل تصل إىل غايتها أم يبتلعها البحر        

  . معلماً جديداًسواء أكان معلماً قدمياً أم ، الزمة لكل معلم
  

وكما ذكرنا فيما سبق فإنّ التحضري اجليد يعين أنّ املعلم قد حدد قبل احلصة ما               
  .يريد أن يفعل وحدد الطريقة واألسلوب اللذين سينفذ ما العمل

  
إن تدريس املوضوع مرة أو أكثر ال يعفى املعلم من االطالع عليـه إذا أراد أن                

ورمبا يوشك املوقف أن يكون     ، ملوقف عوامل كثرية  فقد تغريت يف ا   ، يدرسه مرة أخرى  
ورمبا يكون قـد  ، وتغيرت الظروف من حوهلم ومن حول املعلم      ، وتغير الطالب ، جديداً

ورمبا يكون من األنسب ضرب أمثلة جديدة       ، جد جديد يف املعرفة خاصاً ذا املوضوع      
املعلم أن يعـرض املوضـوع      ورمبا يرى   ، من احلياة املتجددة اليت حيياها املعلم والطالب      

وقد ختـون   ، أو يف الفصل الدراسي السابق    ، عرضاً خمتلفاً عن عرضه له يف العام املاضي       
وهو يظن أنه يتذكر كل شيء      ، املعلم ذاكرته ويكون قد نسي بعض األمور عن املوضوع        

  .عنه



  اءاتـإض
 

  ٣١٦

واألهم من هذا كله أن الطالب يكتشفون يف النهاية أن معلمهم ال يعد لدرسه              
ويصبح ذلـك اجتاهـاً لـه يف        ، ويعترب بعضهم ذلك منه مهارة؛ فيتأثر به      ، عدة الالزمة ال

والنتيجة يف كل حالـة  . ويكون عنه فكرة غري طيبة، ويأخذ آخرون ذلك عليه  ، املستقبل
لذلك نوجب على املعلم أيا كانت سـنوات خربتـه أن يفكـر يف              . غري مرغوب فيها  

  . ه قدراً معقوالً ومناسباً من هذا التفكريوأن يعطي. املوضوع قبل دخول الصف
  

، هل من الضروري إعداد الدرس يف دفتـر التحـضري         :  اليت تثار  األسئلةومن  
أال يكفي أن   ، خاصة بعد التفكري فيه واالستعداد له على النحو السابق ؟ أو بعبارة أخرى            

  ن األعمال ما يكفيه ؟ولديه م، بدالً من أن نشق عليه بالكتابة، يعد املعلم درسه يف ذهنه
   

نعم من املهم والضروري أن يكتب املدرس مذكرة عن درسه يف دفتر            : اإلجابة
وذلك لألسباب أو األهداف    . بصرف النظر عن طول هذه املذكرة أو قصرها       ، التحضري

  :التالية
إذ ، نّ االلتزام بكتابة هذه املذكرة من شأنه أن حيمل املدرس على التفكري يف الدرس             إ_ ١

  .وهذا مكسب هام يف حد ذاته. ال ميكنه أن يكتب مذكرة عن شيء جيهله
إنّ هذه املذكرة ستجعل التفكري يف الدرس واالستعداد له أكثـر دقـه وتنظيمـاً               _ ٢

وذلك أنّ املعلم أو احملاضر عندما تكون يف ذهنه مجلة من األفكار حـول              . وحتديداً
فإذا سجلها على الورق    . وال مرتبة موضوع معني فإنها ال تكون يف الغالب منتظمة         

  . فإنها تصبح أكثر تنظيماً ودقّة وحتديداً
يعرف هو وغريه منـها مـا درس مـن          ، ستكون هذه املذكرة مبثابة سجل للمعلم     _ ٣

  .ويف أي وقت، موضوعات املنهج



  اءاتـإض
 

  ٣١٧

. ستكون هذه املذكرة مرآة تعكس جهد املعلم ونشاطه وطريقتـه يف أداء دروسـه    _ ٤
دري أحد شيئاً عن طبيعة ما يبذله املعلم داخل حجرة الدراسـة إال إذا              وبدوا ال ي  

  .زاره فيها من يريد أن يعرف ذلك
  

  هل تكون هذه املذكرة طويلة أو قصرية ؟:  هووسؤال ثاٍن
 عن هذا السؤال فإننا ننصح املعلم املبتدئ أو من يعد نفـسه ليكـون               وإجابةً 

يث تتضمن منوذجاً ألنواع األنشطة اليت خطط       حب، معلماً أن يطيل مذكرة إعداد دروسه     
وحىت يتيح لغرية إذا قرأهـا أن  ، للقيام ِبها يف الصف؛ وذلك حىت يدرب نفسه من ناحية        

، فتتضمن املقدمة أو التمهيد ملعرفة ما إذا كان متصالً مبوضـوع الـدرس أو ال              . يوجهه
ومـع ذلـك ال     . هدفوبعض األسئلة ملعرفة مدى ما عليه من دقة وأحكام وتوصيل لل          

  .وإمنا تكفي مناذج لَها فقط، تكون هذه املذكرة من الطول حبيث تشمل كل شيء
  

أما املعلم الذي له خربة معقولة بالتدريس فيفضل أن تكون مذكرتـه قـصرية              
تـالوة  " كأن يكتـب    ، ولكن ال تبلغ من القصر أن تصبح سطراً واحداً مثالً         . نوعاً ما 

وأهم األنـشطة   . وإمنا تتضمن أهم خطوات الدرس    " بقرة  بعض آيات من أول سورة ال     
  ٧٣املتضمنة يف كل خطوة  

  
  :حتليل املنهج

، فيدرس حمتواه ، قبل حتضري الدروس ال بد للمعلم أن ينظر نظرة شاملة للمنهج          
، وبعد أن يقوم بذلك يقسم املنهج على فصول الـسنة     ، واألهداف اليت يرمي إىل حتقيقها    

                                      
  )بتصرف  ( ١٦٢ص ، التربية اإلسالمية وطرق تدريسها،  إبراهيم حممد الشافعي. د:    انظر -) ٧٣(



  اءاتـإض
 

  ٣١٨

يف كل شهر وكل أسبوع؛ حىت يصل إىل تقسيم املنهج على مستوى            مث حيدد ما يدرسه     
وحتليل املنهج يعين معرفة املعلم للمهارات اليت سيعاجلها والعناصر اللغوية اليت            . احلصص
ويدخل يف ذلك جتديد الطرق واألساليب واملعينات اليت تـستخدم يف تنفيـذ          ، سيقدمها

  .املنهج
فال بد من أن نضع أمامنا ، ليل املنهجومهما يكن األسلوب الذي تتبعه يف حت

  .ويكون ذلك قبل أن نبدأ يف التنفيذ، تصوراً واضحاً ودقيقا للمنهج
  



  اءاتـإض
 

  ٣١٩

  ٧٤التدريس املصغر : رابعاً
  

يتدرب فيه املعلّمون على مواقف تعليميـة       ، التدريس املصغر موقف تدريسي   
العوامل املعقدة الـيت    غري أنها ال تشتمل على      ، حقيقية مصغرة تشبه غرفة الفصل العادي     

 على مهـارة تعليميـة      – يف الغالب    –ويتدرب املعلم   . تدخل عادة يف عملية التدريس    
  .بقصد إتقاما قبل االنتقال إىل مهارة جديدة، واحدة أو مهارتني

  
إجراء أو أسلوب مـنظم     : والتدريس املصغر يف برامج تعليم اللغات األجنبية      

أو ، ميثل صورة مصغرة للـدرس    ، تدريس اللغة اهلدف  من أساليب تدريب املعلّمني على      
وعادة ، ومنظمة ومرتبة ، حتت ظروف مضبوطة  ، أو مهارة من مهاراته   ، جزءاً من أجزائه  

  .ما يقدم لعدد حمدود من املتعلمني أو الزمالء من املعلمني املتدربني
  

يتضح من هذا التعريف أنّ املعلّم املتدرب ميكن أن يصغر درسه من خـالل              
مـع  ، أو خطوة واحدة من خطواتـه     ، لتركيز على مهارة واحدة من مهارات التدريس      ا

فقـد خيتـار    . االحتفاظ بالزمن واألنشطة املطلوبة هلذه املهارات يف احلاالت العاديـة         
أو ، أو شرح قاعدة مـن قواعـده      ، أو يوجه إىل التدرب على التمهيد للدرس      ، املتدرب

، أو تقومي أداء الطـالب    ، أو إجراء تدريب قصري   ، ةشرح عدد معني من املفردات اجلديد     
يقـوم  . وتصويب أخطائهم ، واإلجابة عن استفسارام  ، وأسلوب طرح األسئلة عليهم   

                                      
تدريس املصغر يف ميدان تعليم اللغات األجنبية وتطبيقه على ال" ، عبد العزيز بن إبراهيم  العصيلي. د    - ) ٧٤(

ندوة تطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات " برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
  ٢١٨ -  ١٥٥ص ) بتصرف  ( أخرى



  اءاتـإض
 

  ٣٢٠

وحياول يف كل مرة تاليف األخطاء الـسابقة        ، املتدرب ذه العملية مرة أو مرتني أو أكثر       
  .حىت يتقن هذه املهارة، أو التقليل منها
  

رة من هذه املهارات أو مهمة من هـذه املهمـات إذن ال             فاملتدرب على مها  
خيتلـف حـسب    ، وإمنا يتطلب جزءاً يسرياً منه    ، يستغرق كل الوقت املخصص للدرس    

فالتقدمي للدرس مثالً قد ال يستغرق أكثر من مخـس          . طبيعة املهارة املراد التدرب عليها    
وإثارة انتباه الطالب أو    ، ائقوإجراء التدريب الواحد قد ال حيتاج إال إىل ثالث دق         ، دقائق

أما شـرح القاعـدة فقـد       ، طرح السؤال أو اإلجابة عنه ال حتتاج إال إىل دقيقة واحدة          
  .يتطلب مدة تتراوح ما بني مخس دقائق إىل عشر

  
فإن حجم الفصل ميكن تصغريه إىل أقـلّ مـن عـشرة            ، باإلضافة إىل ذلك  

وقد ، ي اللغة العربية الناطقني بغريها    وهؤالء قد يكونون طالباً حقيقيني من متعلم      ، طالب
يـستمعون إليـه    ، الذين جيلسون يف مقاعد الـدرس     ، يكونون من زمالء املعلم املتدرب    

. ويتفاعلون معه كما لو كانوا طالباً حقيقيني من متعلمي اللغة العربية الناطقني بغريهـا             
لعـدم  ، عليم اللغات األجنبيةواحلالة الثانية هي املتبعة غالباً يف التدريس املصغر يف برامج ت       

ومها أهـم أسـباب اللجـوء إىل        ، أو لصعوبة التدرب أمامهم   ، توفر الطالب احلقيقيني  
  .باإلضافة إىل االستفادة من الزمالء املعلمني يف التعزيز والنقد واملناقشة، التدريس املصغر

  
راسة يف  والشك أن التدريس العملي امليداين على تدريس اللغة العربية أثناء الد          

أفضل وسيلة لتدريب املعلمني على     ، فصول حقيقية لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني ِبها       
والتأكد من متكنهم من مهاراا قبل دخوهلم امليدان بعيدين عن اإلشـراف            ، هذه املهنة 



  اءاتـإض
 

  ٣٢١

بيد أنّ هذا النمط من التدريب قد ال يتوفر يف بعض أقـسام إعـداد               ، والتوجيه والتعزيز 
ويف الدورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغـري        ، اللغة العربية لغري الناطقني ِبها    معلمي  

  :الناطقني ِبها ألسباب كثرية من أمهها
 .ندرة الفصول الكافية للتدريب •
  .غياب بعض املواد املراد التدرب عليها من املنهج الذي يتدرب فيه املعلمون •
وتلك مشكلة يعاين منها املشرفون     ، ربنيعدم مالءمة وقت الدراسة للمعلمني املتد      •

على هذه األقسام وأساتذة التربية العملية فيها مما يعد نقصاً يف التأهيل والتدريب؛             
هلذا يلجأ األساتذة إىل توجيه طالم املعلمني إىل وسائل وأنشطة ال تعوض هـذا              

 .وال تقدم بديالً عملياً عن هذا اجلانب املهم، النقص
  

فإن إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بغريهـا يتطلـب     ، ذلكباإلضافة إىل   
ومناقشة ، التدرب على عدد من املهارات واملهمات وممارسة بعض اإلجراءات واألنشطة         

اليت يصعب تنفيذها أثناء التدريب العملي الكامل يف فصول         ، بعض القضايا املهنية املهمة   
وحضور األستاذ  ، كالتسجيل التلفازي ،  بغريها حقيقية أمام متعلمي اللغة العربية الناطقني     

  .وتبادل األدوار بني املتدربني، املشرف
  

إن الوسيلة املمكنة اليت نرى أا مفيدة لسد النقص يف هذا اجلانب املهم مـن              
  .هي التدريس املصغر، إعداد املعلمني
  

بل كل فصل دراسـي مـن   ، والتدريس املصغر يعاجل مشكلة تتكرر كل عام   
وهي قلة الفرص املتاحـة للطـالب       ، إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني ِبها      فصول  



  اءاتـإض
 

  ٣٢٢

املعلمني للتدرب على مهارات تدريس اللغة العربية يف فصول حقيقية لتعليم اللغة العربية             
باإلضافة إىل حاجتهم إىل التدرب على مهـارات والقيـام مبهمـات       ، لغري الناطقني ِبها  

  .أمام متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريهاوأنشطة يصعب ممارستها 
  

وكثرياً ما تقيم اجلامعات العربية واملنظمات اإلسالمية دورات تدريبية ألعداد          
فال جتـد الوقـت     ، كبرية من معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها يف خمتلف دول العامل          
وال شـك أن    ، مـل الكايف لتدريبهم على املهارات األساسية من خالل التـدريس الكا         

  .التدريس املصغر أفضل وسيلة حلل هذه املشكلة
وفيما يلي بيان بأهم مزايا التدريس املصغر وفوائده يف برامج تعليم 

  :اللغات األجنبية

حل املشكالت اليت تواجه القائمني على برامج إعـداد معلمـي اللغـات              
و عدم تـوفر    أ، بسبب كثرة املعلمني املتدربني أو نقص املشرفني      ، األجنبية

أو صعوبة التوفيق بـني وقـت   ، فصول دراسية حقيقية لتعليم اللغة اهلدف 
أو غياب املادة املطلوب التدرب عليهـا مـن         ، الدراسة ووقت املتدربني  
  .برنامج تعليم اللغة اهلدف

حيث ميكن تدريب املعلمني يف التدريس املصغر على        ، توفري الوقت واجلهد   
وعدم إهـدار الوقـت     ، رية يف وقت قصري   عدد كبري من املهارات الضرو    

كمـا أن   ، واجلهد يف التدريب على مهارات قد أتقنها املعلمون من قبـل          
، التدريس املصغر يقلل من احلاجة إىل تدريس كل متدرب مجيع املهارات           

 .ألنّ املشاهدة تفيد املشاهد مثلما تفيد املتدرب



  اءاتـإض
 

  ٣٢٣

 كالدقة يف التحضري    ،تدريب املعلمني على عدد من مهارات التدريس املهمة        
واتباع اخلطوات املرسومة يف خطـة    ، وتنظيم الوقت واستغالله  ، والتدريس

باإلضـافة إىل   ، واستخدام تقنيات التعليم بطريقة مقننة ومرتبـة      ، التحضري
 .استغالل حركات اجلسم يف التدريس

ألن التحضري  ، تدريب املعلمني على إعداد املواد التعليمية وتنظيمها بأنفسهم        
، لدرس املصغر غالباً ما حيتاج إىل مادة لغوية جديدة يعدها املتدرب بنفسه           ل

 .لتناسب املهارة والوقت املخصص لَها، أو يعدل من املادة اليت بني يديه
وتدخل املشرف أثنـاء  ، مناقشة املتدرب بعد انتهاء التدريس املصغر مباشرة   

 تدريس الـزمالء    وخباصة يف حالة  ، وإمكان إعادة التدريس  ، أداء املتدرب 
وخباصـة يف   ، وتلك األمور يصعب تطبيقها يف التدريس الكامل      . املتدربني

 .الفصول احلقيقية
نّ التدريس املصغر يعتمد على حتليل مهارات التدريس إىل مهارات جزئية           إ 

من خالل تدريبـهم    ، مما يساعد على مراعاة الفروق الفردية بني املعلمني       
ات اليت قد تغفلها برامج التـدريب علـى         على عدد كبري من هذه املهار     

 .التدريس الكامل
نه فرصة ملعرفة املتدرب جوانب النقص والتفوق لديه يف النواحي العلميـة            إ 

من خالل ما يتلقاه من التغذية والتعزيز مـن املـشرف           ، والعملية والفنية 
مما يتيح له تعديل سلوكه وتطويره قبل دخولـه         ، والزمالء يف مرحلة النقد   

كما أنه يساعد علـى     ، دان التدريس حيث ال نقد وال تغذية وال تعزيز        مي
 إذا  –التقومي الذايت من خالل مشاهدة املتدرب نفسه على شاشات الفيديو           

 .-مت التسجيل 



  اءاتـإض
 

  ٣٢٤

يتـيح لكـل    ، وتبادل األدوار بينهم  ، نّ التدريس املصغر للزمالء املتدربني    إ 
 األجنبية وتعلمها عن    واحد منهم فرصة التعرف على مشكالت تعليم اللغة       

وذلك من خالل اجللـوس علـى       ، وهي مشكالت املعلم واملتعلم   ، قرب
واالستماع ملعلم اللغـة    ، وتقمص شخصية املتعلم األجنيب   ، مقاعد الدراسة 

 .مث القيام بدور املعلم وهكذا، والتفاعل معه، األجنبية
 جمـال   التدريس املصغر مهم الختبار قدرات املعلمني املتقدمني للعمـل يف          

حيث يستطيع املختـرب اختيـار املهـارة أو         ، تعليم اللغة لغري الناطقني ا    
مما يوفر له مزيـداً مـن       ، املهارات اليت يريد اختبار املعلم فيها دون غريها       

كما أن التدريس املصغر مهم لتقومي أداء املعلمـني أثنـاء           ، الوقت واجلهد 
م يف العمل أو حاجتهم إىل      واختاذ القرار املناسب بشأن استمراره    ، اخلدمة

 .مزيد من التدريب والتطوير
التدريس املصغر وسيلة مهمة من وسائل مجع املادة العلمية يف الدراسـات             

يف مدة أقصر من املدة اليت يـستغرقها مجـع املـادة يف             ، اللغوية التطبيقية 
فمن خالل التدريس املصغر يستطيع الباحث رصد أثـر         . التدريس الكامل 

كمـا  ، رة واحدة أو عدد من املهارات على كفايـة املـتعلم          تدريس مها 
يستطيع رصد أثر التغذية الراجعة والتعزيز بأنواعه على بناء كفاية املعلم يف            

 .مع القدرة على ضبط املتغريات األخرى، التدريس
  
  
  
  



  اءاتـإض
 

  ٣٢٥

   احلقيقي والتدريس املصغرالتدريسالفرق بني 
  

  احلقيقي 
 . تدريس حقيقي -١
 .كاملدرس / تدريس كامل  -٢
 .يف فصول حقيقية -٣
 .الطالب حقيقيون -٤
يتدرب املتدرب على مهارات  -٥

 .كثرية
 .يستغرق عادة زمنا طويال -٦
فرصته غري متوفرة يف كل وقت ويف  -٧

  .كل بيئة

  املصغر
 .تدريس مصطنع -١
 .جزء من الدرس/ تدريس جزئي  -٢
 . يف فصول مصطنعة -٣
وإمنا ،  الطالب غالبا غري حقيقيني -٤

 .هم زمالء املتدرب
 املتدرب على مهارة واحدة يتدرب -٥

من مهارات التدريس أو خطوة 
 .واحدة من خطواته

 .ال يستغرق عادة زمنا طويال -٦
ميكن خلق فرصة له يف كل وقت  -٧

  .ويف كل بيئة
  

التدريس احلقيقي أفضل من التدريس املصغر وأكثـر إكـسابا ملهـارات            ، إذن
  .التدريس

  
  ي إىل التدريس املصغر ؟ ملاذا إذن نترك التدريس احلقيق: سؤالويطرأ    

  :منها، ألسباب،  على ذلكواجلواب
 .عدم وجود الطالب احلقيقيني يف بيئة التدريب -١



  اءاتـإض
 

  ٣٢٦

 .عدم مناسبة وقت الدراسة للمتدربني -٢
 .عدم مناسبة مكان الدراسة للمتدربني -٣
 .كثرة عدد املتدربني -٤
 .ضيق وقت التدريب -٥
 .عدم وجود املقرر املراد التدريب عليه يف املنهج -٦
 .تفادة من الزمالء املعلمني ونقدهم ومناقشاماالس -٧

 
  

  املتدربون

  احلقيقييف التدريس 
خيتار كل متدرب خطوة أو أكثر من 

ويقوم بتقدميها أمام ، خطوات التدريس
زمالئه الذين يتقمصون شخصيات الطالب 

  .احلقيقيني

  املصغريف التدريس 
خيتار كل جمموعة من املتدربني موضوعا 

، ون خطواته بينهم بالتنسقويوزع، كامال
، فيقدمون املوضوع على شكل فريق

  .يتناوبون األدوار
  

   :ما ينبغي مراعاته قبل البدء يف التدريب العملي
  .إجادة مواد التخصص إجادة تامة - 
 .وأهداف املراحل التعليمية، التعرف على أهداف التربية - 
 .لتخصص جلميع املراحلالتعرف على املنهج والكتب التعليمية املقررة يف مواد ا - 
 .التعرف على طرق التدريس العامة وطرق التدريس اخلاصة مبواد التخصص - 
 .الكلية/ حضور حصص املشاهدة اليت ينظمها القسم  - 



  اءاتـإض
 

  ٣٢٧

 .اكتساب املهارات الضرورية اليت تساعد على االستعمال األمثل للوسائل - 
 .٧٥اإلملام بطرق ووسائل تقومي الطالب - 
  

   :ملية والنقد املتبادل بني املتدربنيبطاقة تقومي التربية الع
  

عندما نتحدث عن موضوع النقد املتبادل بني املتدربني جيب أن نشري إىل أنـه              
لوحظ يف أول أيام التدريب حدوث تردد وحرج من أغلب املشاهدين وهـم ينقـدون               

مـن  ولكن عندما يتضح لنا اهلدف      ، زمالءهم وامليل إىل ااملة والبعد عن ذكر األخطاء       
  .النقد سنرى أالّ داعي على اإلطالق هلذا التحرج أو هلذه ااملة

  
. ألنّ اهلدف من النقد ليس هو التجريح وتصيد األخطاء أو اهلجوم الشخـصي            

ولكن الغرض احلقيقي هو جتنب األخطاء واالستفادة من احملاسن سواء بالنسبة للمطبق أو             
  .قة األخوة واحملبة والزمالةوال شك أن العالقة بينهما هي عال، املشاهد

  
وهذا . كما أنّ اهلدف من هذه العملية هو االرتفاع بقدرات اجلميع ومواهبهم          

  .جيعلنا أشد حرصاً وأكثر التزاما بتطبيق مبدأ النقد بشكل جاد ومثمر
  

ومما جتدر اإلشارة إليه أنّ الناقد يعطى درجة على مستوى جديته يف النقد بدون              
  .ري يف درجات زميله املطبقأن يكون لنقده تأث

   

                                      
  ٩ - ٨ص ) بتصرف  ( لى التدريسدليل التدريب ع، عبد الغين إبراهيم حممد إبراهيم: انظر   - ) ٧٥(



  اءاتـإض
 

  ٣٢٨

  *أداء الطالب املعلّم يف التدريس الفعلي 
  -- -- - -- -- - -- -: اسم الطالب املعلّم

 --- - -- -:    الشعبة-- - -- : املستوى
  -- -- -- -- - -- - -- -- -:  املادة

 -- -- -- - -- - -- -- -:  املوضوع
  

يف فعاليات الدرس البند
ضع

 

سط
و

 

جدا جيد
يد 

ج
 

ات ممتاز
حظ

مال
 

       مراعاة الفروق الفردية

       االستخدام الوظيفي للوسائل التعليمية

       فاعلية التفاعل بني املعلّم والطالب
تعزيز استجابات الطالب مبا يوفر الدافعية يف 

 التعلم
      

       تنظيم فعاليات الطالب الصفية وغريها

فيذ
تن

رس
الد

 
 

       مدى حتقق األهداف املخطط لَها

       تنوع أساليب التقومي

رس
الد

ومي 
تق

 
       توافر التغذية الراجعة يف التقومي

       كفايات املعلم اجلسمية والعقلية واالنفعالية

       كفايات املعلم املهنية

علم
ة امل

صي
شخ

       مهارات املعلم اللغوية 

  .ثناء اخلدمة يف وزارات التربية والتعليم يف البالد العربيةانظر الدورة التدريبية ملسئويل تدريب املعلمني أ* 



  اءاتـإض
 

 

 املراجع
، مكتبـة الفـالح   ، التربية اإلسالمية وطرق تدريسها   ، إبراهيم حممد الشافعي  . د -١

   هـ١٤٠٤
، مكتبة األجنلو املصرية  ، القاهرة، الكتاب املدرسي ، أبو الفتوح رضـوان وآخرون    -٢

  م١٩٦٢
ندوة ، "د الثقايف ملعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها        اإلعدا"خليل أمحد عمايرة      . د -٣

 .، اخلرطومتطوير برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
املرجع يف علـم اللغـة العربيـة للنـاطقني باللغـات            ، رشدي أمحد طعيمة  . د -٤

  جامعة أم القرى ،األخرى
، التعليمية لربامج تعليم العربية   دليل عمل يف إعداد املواد      ، رشدي أمحد طعيمة  . د -٥

   هـ١٤٠٥، جامعة أم القرى
  .سجالت قسم إعداد املعلمني مبعهد اللغة العربية جبامعة امللك سعود بالرياض -٦
برنامج ، اجلامعة األمريكية بالقاهرة  ، معهد اللغة العربية  "،  السعيد حممد بدوي  . د -٧

وير برامج إعداد معلمي اللغة     ندوة تط ، "املاجستري يف تعليم اللغة العربية لألجانب     
  . العربية للناطقني بلغات أخرى

قائمة البحوث املتممة للماجستري يف معهـد تعلـيم         ، صاحل بن محد السحيباين   . د -٨
  )حبث خاص . ( اللغة العربية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض

حممد عبد اخلالق   .  ود خمتار الطاهر حسني  . عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان ود     . د -٩
 .العربية للجميع،  ))١(كتاب املعلم ( العربية بني يديك حممد فضل  

أساسيات تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات      ، عبد العزيز بن إبراهيم العصيلي    . د - ١٠
   هـ١٤٢٢، جامعة أم القرى، أخرى



  اءاتـإض
 

  ٣٣٠

، وادي النيل جامعة  ، دليل التدريب على التدريس   ، عبد الغين إبراهيم حممد إبراهيم     - ١١
   م١٩٩٠

مكتبة ، الوايف يف شرح الشاطبية يف القراءات السبع      ، عبد الفتاح عبد الغين القاضي     - ١٢
 . هـ١٤٠٤، الدار باملدينة املنورة

جامعة اإلمام حممد بن سـعود    ، علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية    ، عبده الراجحي  - ١٣
   هـ١٤١٦، اإلسالمية

ة يف تعليم اللغة العربية للنـاطقني باللغـات   اجتاهات حديث، علي حممد القامسي . د - ١٤
  هـ١٣٩٩، جامعة امللك سعود، األخرى

 ٢٠٠٣، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، النحو الغائب، عمر يوسف عكاشة - ١٥
  املدرس الناجح، شخصيته ومواقفه، فايز البهجوري - ١٦
ري النـاطقني   الثقافة اإلسالمية يف كتب تعليم العربية لغ      " ،  حممد أمحد عمايرة  . د - ١٧

    هـ١٤١١ذو احلجة ، اجلزء األول، حبوث املؤمتر التربوي، "ِبها 
الثقافة اإلسالمية يف كتب تعليم العربية لغري الناطقني ِبها         " ، حممد أمحد عمايرة  . د - ١٨

    هـ١٤١١، الشتاء، الدراسات اإلسالمية، "
ندوة تطـوير    ،"جتربة معهد اخلرطوم الدويل للغة العربية     " ،  حممد زايد بركة  . د - ١٩

  برامج إعداد معلمي اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى
   هـ١٤١٠، جامعة امللك سعود، اختبارات اللغة، حممد عبد اخلالق حممد. د - ٢٠
، دار الفالح للنشر والتوزيع   ، تعليم اللغة حاالت وتعليقات   ، حممد علي اخلويل  . د - ٢١

   م١٩٩٨
  هـ١٤١٠ ،العمليةدليل الطالب يف التربية ، حممد علي اخلويل. د - ٢٢
 . هـ١٣٨٧، الكتب اإلسالمي، حصوننا مهددة من داخلها، حممد حممد حسني - ٢٣
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